
INSIGHT 

MASTER SUBSCRIPTION AGREEMENT 

Thank you for subscribing to Nederman Insight 

software. This Master Subscription Agreement 

(“MSA”) sets out the terms and details regarding 

your subscription (“Subscription”) to the Service 

(see definition below) and the application and 

content available to Licensees at 

www.insight.nederman.com and the Nederman 

Insight application for smart phone and/or tablet 

and as well as the use and transfer of, and your 

consent to the use and transfer of, certain 

information or data that will or may be collected, 

stored, recorded, and transmitted from and about 

the product or service supplied by Nederman 

(see definition below). This URS is binding 

between the parties through a reference in a 

Purchase Order or Contract entered into between 

the Parties (the “Order”),  

For the purposes of this MSA, “Service” shall 

mean access to the software as a service as set 

out in the Order and any upgrades, updates, bug 

fixes or modified versions thereto (collectively 

“Updates”)”). 

The Service is licensed by the company within the 

Nederman Group of companies party to the 

Order (“Nederman”) to Licensee (defined as the 

Customer, Buyer or Licensee specified in the 

Order) upon the condition that Licensee accepts 

all of the terms contained in this URS and any 

additional limitations on the license set forth in the 

Order. If and to the extent of any conflict between 

the terms of this URS and the Order, the 

provisions in the URS shall apply unless 

expressly stated otherwise in the Order agreed 

between the Parties.  

 

The Service may periodically be upgraded or 

changed. Licensee agrees that Nederman may 

Update the Service in whole or in part. Updates 

of the Service will be carried out in a way that has 

UMOWA RAMOWA SUBSKRYPCJI 

INSIGHT 

Dziękujemy za subskrypcję oprogramowania 

Nederman Insight. Niniejsza Ramowa Umowa 

Subskrypcji („URS”) określa warunki i szczegóły 

dotyczące subskrypcji („Subskrypcja”) Usługi (patrz 

definicja poniżej) oraz użytkowania aplikacji i treści 

dostępnych dla Licencjobiorców pod adresem 

www.insight.nederman.com i Nederman Aplikacja 

Insight na smartfony i/lub tablety, a także używania i 

przesyłania oraz Twojej zgody na wykorzystywanie i 

przesyłanie określonych informacji lub danych, które 

będą lub mogą być gromadzone, przechowywane, 

rejestrowane i przesyłane oraz użytkowanie 

produktu lub usługi dostarczanej przez firmę 

Nederman (patrz definicja poniżej). URS jest 

wiążąca między stronami poprzez odniesienie w 

Zamówieniu lub Umowie zawartej między Stronami 

(„Zamówienie”), 

Na potrzeby URS „Usługa” oznacza dostęp do 

oprogramowania jako usługi określonej w 

Zamówieniu oraz wszelkich uaktualnień, aktualizacji, 

poprawek lub zmodyfikowanych wersji (łącznie 

„Aktualizacje”)). 

Licencja na Usługę jest udzielana Licencjobiorcy 

(zdefiniowanemu jako Klient, Kupujący lub 

Licencjobiorca określonym w Zamówieniu) przez 

firmę należącą do Grupy Nederman, która jest 

stroną Zamówienia („Nederman”), pod warunkiem, 

że Licencjobiorca zaakceptuje wszystkie warunki 

zawarte w niniejszej umowy URS oraz wszelkie 

dodatkowe ograniczeń licencji określone w 

Zamówieniu. W przypadku i w zakresie 

jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy warunkami URS a 

Zamówieniem, zastosowanie mają postanowienia 

URS, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w 

uzgodnionym przez Strony Zamówieniu. 

Usługa może być okresowo aktualizowana lub 

zmieniana. Licencjobiorca zgadza się, że firma 

Nederman może zaktualizować Usługę w całości lub 

w części. Aktualizacje Usługi będą przeprowadzane 

w sposób, który ma minimalny wpływ na korzystanie 



a minimum effect on the Licensee’s use of the 

Service, and Nederman will take commercially 

reasonable efforts to minimize interruptions in the 

Service.  

License: Nederman hereby grants to the 

Licensee a limited-time, non-exclusive and non-

transferable license to use and to enjoy the 

benefit of, for the Licensee’s internal business 

purposes only, the Service for which the Licensee 

has subscribed for, subject to the payment of 

applicable license fees.  

Upon acceptance of this URS and activation of 

the Service, the Service can be used for a period 

set out in the Order. At the conclusion of the 

applicable period, the Service may be de-

activated automatically unless the Service period 

has been extended with a contract renewal. 

The Licensee shall not disclose or provide the 

user names or password to third parties, and the 

Licensee shall exercise reasonable care in 

keeping the registration number or product 

authorisation key confidential. 

 

General Limitations:  Nederman and its 

licensors retains full ownership of all intellectual 

property rights in and pertaining to the Service. 

The Licensee acknowledges that the Service 

contains trade secrets and proprietary, sensitive 

and valuable information created and owned by 

Nederman, including but not limited to the content 

of the Service but also in the specific design, lay-

out, interactive functionality and progression and 

structure of the Service and associated interface 

information. Except as otherwise expressly 

provided under this MSA, the Licensee 

specifically undertakes not to: 

(i) sell, resell, rent, lease, distribute, 

timeshare, provide on a service bureau 

basis or otherwise commercially exploit or 

make available to any third party the 

Service or the content in any way; 

z Usługi przez Licencjobiorcę, a firma Nederman 

dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby 

zminimalizować przerwy w działaniu Usługi. 

 

Licencja: Firma Nederman niniejszym udziela 

Licencjobiorcy ograniczonej w czasie, niewyłącznej i 

nieprzenoszalnej licencji na używanie i korzystanie z 

Usługi, którą Licencjobiorca wykupił, wyłącznie do 

wewnętrznych celów biznesowych Licencjobiorcy, z 

zastrzeżeniem uiszczenia stosownych opłat 

licencyjnych. 

Po zaakceptowaniu URS i aktywacji Usługi można 

korzystać z Usługi przez okres wskazany w 

Zamówieniu. Po upływie obowiązującego okresu 

Usługa może zostać automatycznie 

dezaktywowana, chyba że okres świadczenia Usługi 

został przedłużony poprzez przedłużenie umowy. 

Licencjobiorca nie ujawni ani nie udostępni nazw 

użytkownika ani hasła osobom trzecim, oraz  dołoży 

należytej staranności w zachowaniu poufności 

numeru rejestracyjnego lub klucza autoryzacji 

produktu. 

Ograniczenia ogólne: Firma Nederman i jej 

licencjodawcy zachowują pełną własność 

wszystkich praw własności intelektualnej 

związanych z Usługą. Licencjobiorca przyjmuje do 

wiadomości, że Usługa zawiera tajemnice handlowe 

oraz zastrzeżone, wrażliwe i cenne informacje 

stworzone i będące w posiadaniu firmy Nederman, 

w tym między innymi zawartość Usługi, ale także 

specyficzny projekt, układ, interaktywną 

funkcjonalność oraz postęp i strukturę Serwisu i 

powiązane informacje o interfejsie. Z wyjątkiem 

przypadków wyraźnie określonych w URS, 

Licencjobiorca w szczególności zobowiązuje się nie: 

(i) sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, 

wydzierżawiać, dystrybuować, udostępniać w 

oznaczonym czasie, udostępniać na zasadzie biura 

obsługi lub w inny sposób wykorzystywać 

komercyjnie lub udostępniać Usługę lub treści 

osobom trzecim w jakikolwiek sposób; 



(ii) transfer, assign or sub-license its 

licensed rights to any other individual 

person; 

(iii) reverse engineer or decompile, decrypt, 

dis-assemble or otherwise reduce the 

Service in any way or (a) build a 

competitive product or service, (b) build a 

product using similar ideas, features, 

functions or graphics of the Service, or (c) 

copy any ideas, features, functions or 

graphics of the Service; 

(iv) use or permit the Service to be used to 

perform services for third parties, without 

the express written authorisation of 

Nederman;  

(v) disclose, provide, or otherwise make 

available confidential information 

contained within the Service in any form 

to any third party without the prior written 

consent of Nederman. The Licensee shall 

implement reasonable security measures 

to protect such confidential information;  

(vi) modify or make derivative works based 

upon the Service or the content; or 

(vii) create Internet "links" to the Service or 

"frame" or "mirror" any content other than 

on Licensee’s own intranets or otherwise 

for Licensee’s internal business 

purposes. 

(viii)  

Proprietary Notices: The Licensee agrees to 

maintain and reproduce all trademarks, 

copyright, proprietary, and other notices on or 

within the Service in the same form and manner 

that such copyright and other proprietary notices 

are included by Nederman. The Licensee 

acknowledges that all intellectual property rights 

in the Service belong to Nederman, that rights in 

the Service are licensed (not sold), and that the 

Licensee has no rights in, or to, the Service other 

than the right to use it to facilitate the provision of 

(ii) przenosić, cedować lub udzielać sublicencji na 

swoje prawa licencyjne na jakąkolwiek inną osobę 

fizyczną; 

(iii) dokonywać inżynierii wstecznej lub 

dekompilować, odszyfrowywać, rozkładać lub w inny 

sposób ograniczać Usługi w jakikolwiek sposób lub 

(a) tworzyć konkurencyjnego produktu lub usługi, (b) 

tworzyć produktu przy użyciu podobnych pomysłów, 

funkcji, funkcji lub grafiki Usługi lub (c) kopiować 

jakichkolwiek pomysłów, cech, funkcji lub grafik 

Serwisu; 

(iv) używać lub zezwalać na korzystanie z Usługi w 

celu świadczenia usług na rzecz osób trzecich bez 

wyraźnej pisemnej zgody firmy Nederman; 

(v) ujawniać, dostarczać lub w inny sposób 

udostępniać informacji poufnych zawartych w 

Usłudze w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez 

uprzedniej pisemnej zgody firmy Nederman. 

Licencjobiorca wdroży uzasadnione środki 

bezpieczeństwa w celu ochrony takich poufnych 

informacji; 

(vi) modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych na 

podstawie Usługi lub treści; lub 

(vii) tworzyć internetowych „łączy” do Usługi ani 

„ramkować” lub „odbić lustrzanie” jakiejkolwiek 

zawartości innej niż w intranecie Licencjobiorcy lub 

w inny sposób do wewnętrznych celów biznesowych 

Licencjobiorcy.  

 

Informacje o prawach własności: Licencjobiorca 

zgadza się zachować i powielać wszystkie znaki 

handlowe, informacje o prawach autorskich, 

prawach własności i inne informacje na lub w ramach 

Usługi w tej samej formie i w taki sam sposób, w jaki 

takie informacje o prawach autorskich i innych 

prawach własności zostały uwzględnione przez 

firmę Nederman. Licencjobiorca przyjmuje do 

wiadomości, że wszystkie prawa własności 

intelektualnej do Usługi należą do firmy Nederman, 

że prawa do Usługi są licencjonowane (nie 

sprzedawane) oraz że Licencjobiorca nie ma 

żadnych praw w ramach Usługi ani do Usługi innych 



the Service in accordance with the terms of this 

MSA. 

 

Term and Termination: This URS and the 

licenses granted herein shall remain effective 

until terminated or until it expires after a 

subscription period (initial term or renewal), as 

specified in the Order. This URS terminates 

automatically in the case of expiry of services 

defined in the Order. If the Service is subject to 

automatic renewals detailed in the Order, either 

party may terminate this URS at the end of any 

subscription period, by giving the other Party sixty 

(60) days written notice of termination. Nederman 

has the right to suspend the licensed rights to use 

the Service in the event that the Licensee 

breaches any of the terms and conditions of this 

URS and without any refund of License fees. 

Nederman reserves the right to cancel the 

Licensee’s Subscription at any time if it fails to 

pay amounts owing when due, violates or 

breaches any terms of this MSA. If the 

Subscription is cancelled, the Licensee will still be 

responsible for payment of all outstanding 

balances accrued up to the cancellation date, 

including any fees described herein. 

 

If the Licensee fails to comply with any provision 

of this MSA, this URS and the Licensee’s rights 

will terminate immediately upon notice from 

Nederman. Upon termination of this URS or upon 

its expiry, all rights granted under this URS shall 

cease and the Licensee must cease all activities 

authorised by this MSA. The confidentiality 

obligations of the Licensee, and the restrictions 

and limitations imposed on the Licensee under 

“General Limitations” above, as well as all 

limitations of liability, disclaimers and restrictions 

of warranty shall however survive termination or 

expiry of this MSA. 

 

 

niż prawo do korzystania z niej w ramach 

świadczenia Usługi zgodnie z warunkami URS. 

Okres obowiązywania i wypowiedzenie: URS i 

udzielone w niej licencje pozostają w mocy do czasu 

jej rozwiązania lub wygaśnięcia po okresie 

subskrypcji (okres początkowy lub odnowienie), jak 

określono w Zamówieniu. URS wygasa 

automatycznie w przypadku wygaśnięcia usług 

określonych w Zamówieniu. Jeśli Usługa podlega 

automatycznemu odnowieniu wyszczególnionemu w 

Zamówieniu, każda ze stron może wypowiedzieć 

URS na koniec dowolnego okresu subskrypcji, 

Informując druga stronę pisemnie i z zachowaniem 

sześćdziesięciu (60) dni okresu wypowiedzenia. 

Firma Nederman ma prawo zawiesić licencjonowane 

prawa do korzystania z Usługi w przypadku 

naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z 

warunków URS i bez zwrotu opłat licencyjnych. 

Firma Nederman zastrzega sobie prawo do 

anulowania Subskrypcji Licencjobiorcy w dowolnym 

momencie, jeśli nie ureguluje należnych kwot w 

terminie, naruszy lub łamie jakiekolwiek warunki 

URS. Jeśli Subskrypcja zostanie anulowana, 

Licencjobiorca nadal będzie zobowiązany do  

zapłaty wszystkich zaległych sald naliczonych do 

dnia anulowania, w tym wszelkich opłat opisanych w 

niniejszym dokumencie. 

Jeśli Licencjobiorca nie zastosuje się do 

któregokolwiek z postanowień URS, niniejsza 

umowa i prawa Licencjobiorcy wygasną natychmiast 

po powiadomieniu przez firmę Nederman. Po 

rozwiązaniu URS lub po jej wygaśnięciu wszelkie 

prawa przyznane na mocy URS wygasną, a 

Licencjobiorca musi zaprzestać wszelkich działań, 

na które zezwala niniejsza umowa. Zobowiązania 

Licencjobiorcy do zachowania poufności oraz 

ograniczenia i ograniczenia nałożone na 

Licencjobiorcę w ramach „Ograniczeń ogólnych” 

powyżej, a także wszelkie ograniczenia 

odpowiedzialności, zrzeczenia się odpowiedzialno- 

ści i ograniczenia gwarancji pozostają w mocy po 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu URS. 

 



Data and Data Collection. Upon the Licensee’s 

acceptance of this URS the Service may collect, 

record and transmit equipment related data 

(“Data”), including data related to the equipment 

condition, monitoring, and activity or other data 

gathered by sensors on the equipment, such as 

but not limited to performance, accuracy, correct 

functionality etc. The type and amount of Data 

collected and transmitted will vary by equipment 

type.  

Data Storage. For the provision of the Service 

Nederman will maintain the Data for the full 

Subscription period plus a period of six months. 

The retention period extends from the date of 

expiration of the Subscription period, during 

which time the Licensee will have the ability to 

view and retrieve the Data (retrieval of archived 

data may incur service fees). Data will be deleted 

from the service after its six months retention 

period. 

 

Data Sharing with Nederman. Nederman 

agrees and acknowledges that the Licensee 

owns any information and data about the 

equipment embedded with the Service that is 

generated through the Service when the 

Licensee subscribes to the Service. The 

Licensee therefore grants Nederman a royalty-

free, worldwide, perpetual, non-exclusive license 

(including the right to sub-license in order to fulfil 

this MSA) to: (i) access, use, store and otherwise 

process all Data for the purposes of providing the 

Service or other Nederman services; (ii) develop 

and improve the Service and (iii) use the Data as 

necessary for Nederman to defend itself against 

any claim made by the Licensee or any third 

party. The Licensee understands and accepts 

that certain technical parts of and Service may be 

provided by Nederman’s third parties (such as 

data server providers), which may therefore also 

process Data in accordance with this MSA.   

The Data may not include personal information of 

individuals. However, login details, such as email 

addresses and usernames, may be processed in 

Dane i gromadzenie danych. Po zaakceptowaniu 

przez Licencjobiorcę URS Usługa może gromadzić, 

rejestrować i przesyłać dane dotyczące sprzętu 

(„Dane”), w tym dane dotyczące stanu sprzętu, 

nadzoru nad ich pracą i aktywnością lub inne dane 

gromadzone przez czujniki na sprzęcie, takie jak, ale 

nieograniczone do wydajności, dokładności, 

poprawnej funkcjonalności itp. Rodzaj i ilość 

gromadzonych i przesyłanych Danych będzie się 

różnić w zależności od typu sprzętu. 

Przechowywanie danych. W celu świadczenia 

Usługi Nederman będzie przechowywać Dane przez 

cały okres Abonamentowy plus okres sześciu 

miesięcy. Okres przechowywania rozciąga się od 

daty wygaśnięcia Okresu Subskrypcji, w którym to 

czasie Licencjobiorca będzie miał możliwość 

przeglądania i pobierania Danych (odzyskiwanie 

zarchiwizowanych danych może wiązać się z 

opłatami serwisowymi). Dane zostaną usunięte z 

usługi po sześciomiesięcznym okresie przechowy- 

wania. 

Udostępnianie danych firmie Nederman. Firma 

Nederman zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że 

Licencjobiorca posiada wszelkie informacje i dane 

dotyczące sprzętu wbudowanego w Usługę, które są 

generowane za pośrednictwem Usługi, gdy 

Licencjobiorca subskrybuje Usługę. W związku z tym 

Licencjobiorca udziela firmie Nederman 

nieodpłatnej, ogólnoświatowej, wieczystej, 

niewyłącznej licencji (w tym prawa do udzielania 

sublicencji w celu spełnienia URS) na: (i) dostęp, 

używanie, przechowywanie i przetwarzanie w inny 

sposób wszystkich Danych dla w celu świadczenia 

Usługi lub innych usług Nederman; (ii) rozwijać i 

ulepszać Usługę oraz (iii) wykorzystywać Dane w 

sposób niezbędny do obrony firmy Nederman przed 

wszelkimi roszczeniami Licencjobiorcy lub osób 

trzecich. Licencjobiorca rozumie i akceptuje fakt, że 

niektóre części techniczne i Usługi mogą być 

świadczone przez strony trzecie firmy Nederman 

(takie jak dostawcy serwerów danych), które w 

związku z tym mogą również przetwarzać Dane 

zgodnie z URS. 

Dane nie mogą zawierać danych osobowych osób 

fizycznych. Jednak dane logowania, takie jak adresy 



the Service. Such personal data may be 

processed by Nederman, in case GDPR (General 

Data Protection Regulation) applies, as a 

Controller and always in compliance with the 

Nederman Privacy policy available at 

Nederman’s website. For the Licensee’s 

protection and for Nederman’s compliance 

purposes, Nederman procures in its contractual 

arrangements with its engaged third parties (data 

server providers etc) that such third parties 

accept obligations to comply with applicable data 

protection laws imposed on them, as well as the 

use of adequate technical security solutions 

required to protect the Data. 

 

 

 

Limited Warranty: Subject to the limitations and 

conditions set forth herein, Nederman warrants 

that the Service will perform substantially in 

conformity to and in accordance with the 

functions described in the Order. Except for the 

foregoing, the Service is provided “AS IS”. The 

Licensee is aware about the fact that the specific 

equipment used in connection of the Service may 

sometimes limit the full theoretical functionality of 

the Service, as described by Nederman in 

informational material about the Service.  

The Licensee’s sole and exclusive remedy and 

the maximum liability of Nederman under this 

limited warranty will be at Nederman’s option 

refund or a partial pro-rata refund of the 

Subscription fees paid for the License of the 

Service in respect of the applicable Subscription 

period in which the Service is not functioning in 

any respect, in both cases subject to the condition 

that any error or defect constituting a breach of 

this limited warranty is reported to Nederman 

without undue delay after Licensee became 

aware of the error or defect. In no event does 

Nederman warrant that the Service are entirely 

error free or that the Licensee will be able to enjoy 

all of the benefits of the Service without any 

problems, errors or interruptions. Nederman does 

e-mail i nazwy użytkowników, mogą być 

przetwarzane w Serwisie. Takie dane osobowe 

mogą być przetwarzane przez firmę Nederman, w 

przypadku zastosowania RODO (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), jako 

administratora i zawsze zgodnie z polityką 

prywatności firmy Nederman dostępną na stronie 

internetowej firmy Nederman. W celu ochrony 

Licencjobiorcy oraz w celu zapewnienia zgodności 

firmy Nederman firma Nederman zapewnia w swoich 

ustaleniach umownych z zaangażowanymi stronami 

trzecimi (dostawcami serwerów danych itp.), że takie 

strony trzecie przyjmują zobowiązania do 

przestrzegania obowiązujących przepisów o 

ochronie danych nałożonych na nie, a także do 

korzystania z odpowiednie zabezpieczenia 

techniczne wymagane do ochrony Danych. 

Ograniczona gwarancja: Z zastrzeżeniem 

ograniczeń i warunków określonych w niniejszym 

dokumencie, firma Nederman gwarantuje, że Usługa 

będzie działać zasadniczo zgodnie z funkcjami 

opisanymi w Zamówieniu. Z wyjątkiem powyższego, 

Usługa jest świadczona „TAK JAK JEST”. 

Licencjobiorca jest świadomy faktu, że określony 

sprzęt używany w połączeniu z Usługą może 

czasami ograniczać pełną teoretyczną 

funkcjonalność Usługi, co zostało opisane przez 

firmę Nederman w materiale informacyjnym 

dotyczącym Usługi. 

Jedyne i wyłączne zadośćuczynienie przysługujące 

Licencjobiorcy oraz maksymalna odpowiedzialność 

firmy Nederman w ramach niniejszej ograniczonej 

gwarancji to, wedle uznania firmy Nederman, zwrot 

pieniędzy lub częściowy proporcjonalny zwrot opłat 

abonamentowych wniesionych za Licencję na 

Usługę w odniesieniu do obowiązującego Okresu 

abonamentowego, w którym Usługa nie działa w 

jakimkolwiek zakresie, w obu przypadkach pod 

warunkiem, że jakikolwiek błąd lub wada stanowiąca 

naruszenie ta ograniczona gwarancja jest zgłaszana 

firmie Nederman bez zbędnej zwłoki po tym, jak 

Licencjobiorca dowie się o błędzie lub wadzie. Firma 

Nederman w żadnym wypadku nie gwarantuje, że 

Usługa będzie całkowicie wolna od błędów ani że 

Licencjobiorca będzie mógł korzystać ze wszystkich 



not warrant that the Service or network on which 

the Service is used will be completely free of 

vulnerability to intrusion or attack. 

 

Restrictions on Limited Warranty: This limited 

warranty does not apply if the Service or any 

Nederman product connected to the Service (a) 

has been altered or tampered with, except by 

Nederman or its authorised representative, (b) 

has not been activated fully or correctly, or if it has 

been operated, repaired, or maintained other 

than in accordance with instructions supplied by 

Nederman, (c) has been subjected to abnormal 

physical or electrical stress, abnormal 

environmental conditions, misuse, negligence, or 

accident; or (d) is licensed for beta, evaluation, 

testing or demonstration purposes. The Licensee 

is responsible for the day-to-day maintenance of 

any hardware equipment, including sensors and 

Nederman-approved products, connected to the 

Service and Nederman shall have no liability 

towards Licensee under this MSA in respect of 

errors or faulty Data resulted by faulty lack of 

maintenance or the like. Except as specified 

above, any additional warranty is hereby 

excluded.   

 

 

 

Limitation of liability: Notwithstanding 

anything else in this MSA to the contrary, 

Nederman’s maximum aggregate liability to 

the Licensee, whether in contract, tort 

(including negligence), breach of warranty or 

otherwise, shall not exceed the Subscription 

fee for a twelve (12) months’ period prior to 

the relevant incident paid by the Licensee to 

Nederman. Nothing in this MSA however shall 

limit (i) any liability of Nederman to the 

Licensee for personal injury or death caused 

by its negligence, (ii) Nederman’s liability for 

fraudulent misrepresentation, or (iii) any 

zalet Usługi bez żadnych problemów, błędów lub 

przerw. Firma Nederman nie gwarantuje, że Usługa 

lub sieć, w której jest używana Usługa, będą 

całkowicie wolne od podatności na włamania lub 

ataki. 

Zastrzeżenia dotyczące ograniczonej gwarancji: 

Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma 

zastosowania, jeśli Usługa lub jakikolwiek produkt 

firmy Nederman połączony z Usługą (a) został 

zmieniony lub naruszony, chyba że zostało to 

zrobione przez firmę Nederman lub jej 

autoryzowanego przedstawiciela, (b) nie został w 

pełni lub prawidłowo aktywowany , lub jeśli był 

obsługiwany, naprawiany lub konserwowany w 

sposób inny niż zgodnie z instrukcjami 

dostarczonymi przez firmę Nederman, (c) był 

narażony na nienormalne obciążenia fizyczne lub 

elektryczne, nietypowe warunki środowiskowe, był 

używany niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbany 

lub uległ uszkodzeniu w wypadku; lub (d) jest 

licencjonowany do celów beta, ewaluacyjnych, 

testowych lub demonstracyjnych. Licencjobiorca jest 

odpowiedzialny za codzienną konserwację sprzętu, 

w tym czujników i produktów zatwierdzonych przez 

firmę Nederman, połączonych z Usługą, a firma 

Nederman nie ponosi odpowiedzialności wobec 

Licencjobiorcy na mocy URS z tytułu błędów lub 

wadliwych Danych wynikających z braku 

konserwacji i tym podobnych. Z wyjątkiem 

przypadków określonych powyżej, wszelkie 

dodatkowe gwarancje są niniejszym wyłączone. 

Ograniczenie odpowiedzialności: bez względu 

na inne postanowienia URS, maksymalna łączna 

odpowiedzialność firmy Nederman wobec 

Licencjobiorcy, z tytułu umowy, czynu 

niedozwolonego (w tym zaniedbania), 

naruszenia gwarancji lub innych, nie przekroczy 

opłaty abonamentowej za dwanaście (12) 

miesięcy poprzedzających dany incydent 

zapłaconych przez Licencjobiorcę firmie 

Nederman. Żadne z postanowień URS nie 

ogranicza jednak (i) jakiejkolwiek 

odpowiedzialności firmy Nederman wobec 

Licencjobiorcy za obrażenia ciała lub śmierć 

spowodowane zaniedbaniem, (ii) odpowiedzial- 



liability of Nederman which cannot be 

excluded or limited by law. 

 

 

Subject to (i), (ii) and (iii) above, in no other 

event will Nederman be liable for any lost 

revenue, lost profit, or lost or damaged data, 

business interruption, loss of capital, or for 

special, indirect, consequential, incidental, or 

punitive damages, howsoever arising, 

including, without limitation, in contract, tort 

(including negligence) or whether arising out 

of the use of or inability to use the Service, 

even if, in each case, Nederman has been 

advised of the possibility of such damages. 

 

 

 

Governing Law and Dispute Resolution: This 

MSA is governed by and shall be construed in 

accordance with the substantive law applicable to 

the Order (and its appendices). Any dispute, 

controversy or claim arising out of or in 

connection with this contract, or the breach, 

termination or invalidity thereof, shall be resolved 

in accordance with the dispute resolution clauses 

applicable to the Order (and its appendices).  

If any provision of this MSA is found to be void or 

unenforceable, the remaining provisions of this 

MSA shall remain in full force and effect.  

Except as expressly provided herein, this MSA 

constitutes the entire agreement between the 

parties with respect to the license of the Service. 

________________________ 

 

 

ności firmy Nederman za świadome 

wprowadzenie w błąd ani (iii) jakiejkolwiek 

odpowiedzialności firmy Nederman, której nie 

można wyłączyć ani ograniczyć w ramach  

prawa. 

Z zastrzeżeniem (i), (ii) i (iii) powyżej, w żadnym 

innym przypadku firma Nederman nie będzie 

ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek 

utracone przychody, utracone zyski lub utracone 

lub uszkodzone dane, przerwy w działalności, 

utratę kapitału lub za jakiekolwiek szkody 

szczególne, pośrednie, wynikowe, przypadkowe 

lub mające charakter kar, jakkolwiek one 

powstały, bez ograniczeń do umowy, czynu 

niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub szkód 

wynikających z korzystania lub niemożności 

korzystania z Usługi, w każdym przypadku, 

nawet jeśli firma Nederman została 

poinformowana możliwości wystąpienia takich 

szkód. 

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów: URS 

podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem 

materialnym mającym zastosowanie do Zamówienia 

(i jego załączników). Wszelkie spory, kontrowersje 

lub roszczenia wynikające z lub w związku z 

niniejszą umową lub jej naruszeniem, rozwiązaniem 

lub nieważnością będą rozstrzygane zgodnie z 

klauzulami rozstrzygania sporów mającymi 

zastosowanie do Zamówienia (i jego załączników). 

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie URS zostanie 

uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe 

postanowienia URS pozostaną w pełnej mocy i 

skuteczności.  

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w 

niniejszym dokumencie, URS stanowi całość umowy 

między stronami w odniesieniu do licencji na Usługę. 

________________________  

 

 


