
Warunki korzystania z usług 

Ostatnia aktualizowana: 15 maja 2019 

Niniejsze Warunki korzystania z usługi („Warunki”) dotyczą dostępu i korzystania z platformy, 
stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych usług online (zwanych łącznie „Usługami”) 
udostępnianych przez pracodawcę użytkownika (nasz „Klient”).  Usługi są świadczone przez 
firmę SocialChorus, Inc. („SocialChorus” „my” lub „nasz”) w imieniu Klienta na podstawie 
pisemnej umowy („Umowa”).  Firma SocialChorus będzie miała prawo (i uznaje się, że przyjęła 
to prawo) do egzekwowania Warunków wobec użytkownika. Uzyskując dostęp lub korzystając 
z naszych usług, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli 
użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, nie może korzystać z naszych Usług.  

Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób pozyskujemy informacje o użytkowniku w związku 
z korzystaniem przez niego z Usług oraz w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy te informacje, 
można znaleźć w naszych Zasadach zachowania poufności informacji. W razie jakichkolwiek 
pytań lub wątpliwości dotyczących Usług lub niniejszych Warunków prosimy o kontakt pod 
adresem privacy@socialchorus.com. 

1.Uprawnienia 

 
Klient zaprosi użytkownika do korzystanie z Usług i utworzenia profilu użytkownika. Aby móc 
korzystać z Usług, użytkownik musi być pracownikiem lub być w inny sposób powiązany z 
Klientem. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (I) nie został wcześniej zawieszony lub usunięty 
z Usług, ani nie brał udziału w żadnych działaniach, które mogłyby spowodować zawieszenie lub 
usunięcie z Usług, (II) nie posiada więcej niż jedno konto, (III) ma pełne prawo i uprawnienia do 
zawarcia umowy na niniejszych Warunkach, oraz (IV) jest obecnie zatrudniony przez Klienta lub 
jest z nim powiązany. 

2.Konta 

 
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa własnego konta i 
danych uwierzytelniających do niego i musi niezwłocznie powiadomić nas lub Klienta, jeśli odkryje 
lub podejrzewa, że ktoś uzyskał dostęp do jego konta bez jego zgody. Użytkownik nie może 
zezwalać innym osobom na dostęp do Usług za pośrednictwem swojego konta. 

3.  Zasady użytkowania 

 
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie podczas uzyskiwania 
dostępu do naszych Usług lub korzystania z nich. Użytkownik będzie przestrzegał kodeksu 
postępowania Klienta oraz wszystkich obowiązujących praw i przepisów w związku z 
korzystaniem z Usług. W związku z korzystaniem z Usług użytkownik nie będzie: 

 Naruszać obowiązującego prawa, umów, własności intelektualnej lub innych praw osób 
trzecich ani popełniać czynów niedozwolonych. 



 Uczestniczyć w nękaniu, grożeniu, zastraszaniu, spamowaniu, w działaniach o 
charakterze agresywnym lub prześladowczym. 

 Korzystać lub próbować korzystać z konta innego użytkownika bez upoważnienia tego 
użytkownika. 

 Sprzedawać, udostępniać ani  wypożyczać żadnego aspektu Usług. 
 Eksportować żadnych informacji otrzymanych za pośrednictwem Usług ani ujawniać 

informacji o jakichkolwiek innych użytkownikach poza Usługami. 
 Korzystać z Usług w celu pozyskania informacji dotyczących konkurencji,  

przeprowadzania analiz porównawczych lub tworzenia usług konkurencyjnych, na 
przykład poprzez wykorzystanie 
informacji otrzymanych za pośrednictwem naszych Usług do stworzenia odrębnej bazy 
danych. 

 Korzystać z naszych Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby zakłócić, zaburzyć, 
negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić prawidłowe działanie 
Usług lub który mógłby w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub utrudnić 
działanie Usług. 

 Odtwarzać kodu źródłowego jakiegokolwiek aspektu Usług lub podejmować jakichkolwiek 
działań, które mogłyby doprowadzić do odkrycia kodu źródłowego lub pominięcia lub 
obejścia środków 
zastosowanych w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do jakiejkolwiek części 
Usług. 

 Próbować obejść wszelkie stosowane przez nas ograniczenia lub próbować uzyskać 
dostęp do jakiejkolwiek funkcji lub obszaru naszych Usług, do których użytkownik 
nie posiada dostępu bez upoważnienia. 

 Tworzyć lub używać aplikacji wchodzących w interakcję z naszymi Usługami bez naszej 
uprzedniej pisemnej zgody. 

 Stosować jakichkolwiek metod eksploracji danych, robotów lub podobnych metod 
pozyskiwania lub ekstrakcji danych, innych niż zgodne z instrukcjami 
zawartymi w udostępnionym przez nas pliku robots.txt, który kontroluje automatyczny 
dostęp do części naszych witryn internetowych. 

 Obchodzić lub ignorować instrukcje zawarte w udostępnionym przez nas pliku robots.txt, 
który kontroluje automatyczny dostęp do części naszych 
Usług. 

 Wysyłać, rozpowszechniać lub umieszczać spamu, niezamówionych lub masowych 
komercyjnych komunikatów elektronicznych, łańcuszków lub piramid finansowych, 
lub 

 Korzystać z naszych Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w jakikolwiek inny 
nielegalny, nieuczciwy lub niedozwolony sposób, ani angażować się 
w działalność naruszającą niniejsze Warunki, zachęcać do niej lub ją promować. 

4. Treści użytkownika 

 
Nasze Usługi umożliwiają użytkownikowi i innym osobom tworzenie, publikowanie, 
przechowywanie i udostępnianie treści, w tym wiadomości, tekstu, zdjęć, filmów, 
oprogramowania, dźwięku i innych materiałów (zwanych łącznie „Treściami użytkownika”). Z 
wyjątkiem licencji udzielonej poniżej, w kontaktach pomiędzy użytkownikiem a Klientem 
użytkownik zachowuje wszelkie prawa do Treści użytkownika. Użytkownik udziela firmie 
SocialChorus niewyłącznej, ograniczonej czasowo licencji na dostęp, wykorzystanie, 
przetwarzanie, kopiowanie, dystrybucję, wykonywanie, eksportowanie i wyświetlanie Treści 
użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym (a) do świadczenia, utrzymania i aktualizacji 



Usług; (b) do zapobiegania lub rozwiązywania problemów związanych z usługami, 
bezpieczeństwem, wsparciem lub kwestiami technicznymi; (c) zgodnie z wymogami prawa; oraz 
(d) zgodnie z wyraźną pisemną zgodą Klienta. Publikując lub w inny sposób udostępniając Treści 
użytkownika, użytkownik rozumie, że jego Treści użytkownika i wszelkie związane z nimi 
informacje (takie jak nazwa użytkownika lub zdjęcie profilowe) mogą być widoczne dla innych 
użytkowników. Usługi są przeznaczone do użytku wewnętrznego przez Klienta, jednakże firma 
SocialChorus nie ponosi odpowiedzialności za działania innych użytkowników publicznie 
udostępniających Treści Użytkownika. 

Mimo, że nie mamy obowiązku sprawdzania, edytowania lub monitorowania Treści Użytkownika, 
możemy skasować lub usunąć Treści Użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. 

5. Ograniczenia dotyczące Treści użytkownika 

 
Użytkownik nie może tworzyć, publikować, przechowywać ani udostępniać żadnych Treści 
użytkownika, które: 

 Są sprzeczne z kodeksem postępowania obowiązującym u jego pracodawcy. 
 Są niezgodne z prawem, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, 

nieprzyzwoite, sugestywne, nękające, zawierające groźby, naruszające prawo do 
prywatności 
lub prawo do informacji publicznej, informacji poufnych stron trzecich, obraźliwe, 
podburzające, wprowadzające w błąd lub nieuczciwe. 

 Stanowiłyby przestępstwo, zachęcałyby lub dostarczały instrukcji do jego popełnienia, 
naruszałyby prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób 
 tworzyłyby zagrożenie lub naruszałyby jakiekolwiek prawo lokalne, stanowe, krajowe lub 
międzynarodowe. 

 Mogą naruszać patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne 
prawa własności intelektualnej lub własnościowe jakiejkolwiek strony. 

 Zawierają lub przedstawiają jakiekolwiek oświadczenia, uwagi lub zastrzeżenia, które nie 
odzwierciedlają szczerych poglądów i przekonań użytkownika. 

 Podszywają się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie przedstawiają swoje 
powiązania z nimi. 

 Zawierają wszelkie niezamawiane promocje, kampanie polityczne, reklamy lub 
zaproszenia. 

 Zawierają jakiekolwiek prywatne lub osobiste informacje o osobie bez zgody tej osoby. 
 Zawierają wirusy, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, zakłócające lub destrukcyjne pliki 

lub treści; lub 
 są, według naszej wyłącznej oceny, niedopuszczalne, ograniczają lub uniemożliwiają 

innym osobom korzystanie z naszych Usług, 
lub które mogą narazić Klienta, firmę SocialChorus lub inne strony na jakąkolwiek szkodę 
lub odpowiedzialność dowolnego typu. 

6. Limitowana licencja 

 
Nasze Usługi, w tym tekst, grafika, obrazy, zdjęcia, filmy, ilustracje, znaki towarowe, nazwy 
handlowe, znaki usługowe, logotypy, slogany, Treści użytkownika i inne treści w nich zawarte, są 
własnością Klienta lub są mu licencjonowane i są chronione zarówno prawem Stanów 



Zjednoczonych, jak i prawami międzynarodowymi. O ile nie zostało to wyraźnie określone w 
niniejszych Warunkach, firma SocialChorus i nasi licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie 
prawa do naszych Usług. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, w tym przestrzegania przez 
użytkownika ustępów 3-5 powyżej, Użytkownikowi niniejszym udziela się limitowanej, 
niewyłącznej,  nieprzenośnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwoływalnej licencji na 
instalację naszej aplikacji mobilnej i korzystanie z naszych Usług w związku z zatrudnieniem 
przez Klienta lub powiązaniem z nim. Jakiekolwiek korzystanie z naszych Usług w sposób inny 
niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, jest 
surowo zabronione i spowoduje automatyczne wygaśnięcie udzielonej licencji. 

7. Znaki towarowe 

 
Wszystkie znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy firm lub 
logo wymienione w Usługach są własnością ich właścicieli. 

8. Treści stron trzecich 

 
Nasze Usługi mogą zawierać treści należące do stron trzecich, w tym łącza do stron 
internetowych, wpisy o charakterze zawodowym i inne treści należące do stron trzecich (zwane 
łącznie „Treściami stron trzecich”). Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy chce 
uzyskać dostęp do Treści stron trzecich lub aplikacji, do których łącza znajdują się w Usługach 
oraz czy chce z nich korzystać. Dostęp i korzystanie z Treści stron trzecich, w tym informacji, 
materiałów, produktów i usług znajdujących się na tych stronach lub dostępnych za ich 
pośrednictwem, odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. 

9. Informacje zwrotne 

 
Użytkownik może przesyłać pytania, komentarze, sugestie, pomysły, autorskie lub twórcze 
materiały lub inne informacje na temat swojego pracodawcy lub Usług (zwane łącznie 
„Informacjami zwrotnymi”). Użytkownik udziela nam niewyłącznej, podlegającej 
sublicencjonowaniu, bezterminowej i nieodwoływalnej licencji na wykorzystanie takich Informacji 
zwrotnych w dowolnym celu, w tym na włączenie ich do naszych Usług lub wykorzystanie ich w 
inny sposób do celów komercyjnych bez wcześniejszego potwierdzania z użytkownikiem ani 
udzieleniem mu wynagrodzenia. 

10. Wyłączenia odpowiedzialności; przejęcie ryzyka 

 
Nie kontrolujemy, nie popieramy ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści 
użytkowników ani treści stron trzecich dostępne w naszych Usługach lub powiązane z nimi. W 
najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nasze Usługi są świadczone na 
zasadzie „takie, jakie są” i „takie, jakie są dostępne” bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno 
wyrażonych jak i  domniemanych, w tym między innymi domniemanych gwarancji  wartości 
rynkowej,  użyteczności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw stron trzecich. 
Nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących poprawności, kompletności, 
dostępności ani niezawodności Usług. W niektórych stanach USA ograniczenia opisane w tym 



ustępie nie są dozwolone, dlatego też wszystkie lub niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie 
mieć zastosowania do użytkownika. 

11. Ograniczenie odpowiedzialności 

 
Jeśli uznamy, że doszło do naruszenia Umowy, niniejszych Warunków lub innych naszych zasad, 
które można łatwo wyeliminować poprzez usunięcie przez Klienta określonych Treści 
użytkownika lub podjęcie innych działań, w większości przypadków poprosimy Klienta o podjęcie 
działań, niż mielibyśmy sami interweniować. Możemy bezpośrednio  interweniować i podjąć 
działania, które uznamy za odpowiednie (w tym zablokowanie konta), jeśli Klient nie podejmie 
odpowiednich działań lub jeśli uznamy, że istnieje  uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody nam, 
Usługom, innym użytkownikom lub stronom trzecim. W ŻADNYM WYPADKU ANI UŻYTKOWNIK, 
ANI MY NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC DRUGIEJ STRONY ZA 
JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI LUB PRZYCHODY ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY 
POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB KARNE, NIEZALEŻNIE OD 
PRZYCZYNY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWSTAŁY ONE W WYNIKU UMOWY, CZYNU 
NIEDOZWOLONEGO CZY TEŻ W OPARCIU O JAKĄKOLWIEK INNĄ TEORIĘ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DANA STRONA ZOSTAŁA 
POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. O ILE UŻYTKOWNIK 
NIE JEST JEDNOCZEŚNIE KLIENTEM (I BEZ OGRANICZENIA NASZYCH PRAW I ŚRODKÓW 
ZARADCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY), NIE PONOSI WOBEC NAS 
ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ ZA NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW 
UŻYTKOWANIA. NASZA MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC 
UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU NARUSZENIA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA WYNOSI ŁĄCZNIE 
PIĘĆDZIESIĄT DOLARÓW (50 USD). POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE 
MAJĄ ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I 
NIE OGRANICZAJĄ PRAWA ŻADNEJ ZE STRON DO UBIEGANIA SIĘ O SPRAWIEDLIWE 
ZADOŚĆUCZYNIENIE. 

12. Prawo właściwe i miejsce rozprawy 

 
Niniejsze Warunki oraz dostęp do naszych Usług i korzystanie z nich przez użytkownika 
podlegają prawu stanu Kalifornia, są interpretowane i egzekwowane zgodnie z nim, bez względu 
na kolizje norm lub zasad (obowiązujących w stanie Kalifornia lub w jakiejkolwiek innej 
jurysdykcji), które powodowałyby zastosowanie prawa innej jurysdykcji. Wszelkie spory między 
stronami będą rozstrzygane przez sądy stanowe lub federalne odpowiednio w Kalifornii i Stanach 
Zjednoczonych, z siedzibą w hrabstwie San Francisco w Kalifornii. 

13. Zgodność z przepisami eksportowymi 

 
Wszystkie nasze Usługi lub ich część mogą podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym 
kontroli eksportu i sankcji gospodarczych („ Kontrola eksportu”). Użytkownik zgadza się 
przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących Kontroli Eksportu w zakresie, w jakim odnoszą 
się one do dostępu użytkownika do naszych Usług i korzystania z nich. Użytkownik oświadcza i 
zapewnia, że (I) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów 
Zjednoczonych, lub w kraju, który został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj 



„wspierający terrorystów”; oraz (II) nie znajduje się na żadnej liście stron objętych zakazem lub 
ograniczeniem przez rząd Stanów Zjednoczonych. 

14. Pozycje komercyjne 

 
W przypadku nabycia przez jakąkolwiek agencję rządu Stanów Zjednoczonych, agencja ta 
przyjmuje do wiadomości, że (a) Usługi stanowią „komercyjne oprogramowanie komputerowe” 
lub „dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego” dla celów 48 C.F.R. (Code 
of Federal Regulations – Kodeksu przepisów federalnych) § 12.212 i 48 C.F.R. § 227.7202,  
stosownie do okoliczności; oraz (b) prawa takiej agencji są ograniczone do praw wyraźnie 
przyznanych na mocy niniejszych Warunków. 

15. Zmiany Warunków 

 
Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach. Jeśli wprowadzimy 
zmiany, powiadomimy o nich, na przykład wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną, 
informując o nich za pośrednictwem naszych Usług lub publikując zmienione Warunki w naszych 
Usługach i aktualizując w nagłówku datę „Ostatniej aktualizacji”. Jeśli w naszym powiadomieniu 
nie określimy inaczej, zmienione Warunki wejdą w życie ze skutkiem natychmiastowym, a 
użytkownik kontynuujący dostęp do Usług i korzystanie z nich po przekazaniu przez nas 
powiadomienia potwierdzi akceptację zmian. Jeśli użytkownik nie zgadza się ze zmienionymi 
Warunkami, musi zaprzestać uzyskiwania dostępu do Usług i korzystania z nich. 

16. Sprawy różne 

 
Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków jest niezgodne 
z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia uznaje się 
za wyłączone z niniejszych Warunków i nie wpływa ono na ważność i wykonalność pozostałych 
postanowień. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami dotyczącego 
dostępu użytkownika do naszych Usług i korzystania z nich. Egzekwowanie niniejszych 
Warunków zależy od naszego uznania, a brak wykonania lub egzekwowania przez nas 
jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie oznaczał zrzeczenia 
się tego prawa lub postanowienia. Tytuły ustępów w niniejszych Warunkach są podane wyłącznie 
dla wygody i nie mają skutków prawnych ani umownych. Odwołania do słów „w tym” lub 
„obejmują” będą rozumiane jako odniesienia do słów „w tym bez ograniczeń". O ile nie 
postanowiono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsze Warunki są przeznaczone wyłącznie 
dla stron i nie mają na celu przyznania praw beneficjenta będącego stroną trzecią jakiejkolwiek 
innej osobie lub podmiotowi. 

17. Dodatkowe warunki dla użytkowników systemu iOS 

 
Poniższe warunki mają zastosowanie, jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej aplikacji 
mobilnej („Aplikacja”) lub korzysta z niej na urządzeniu przenośnym firmy Apple Inc. („Apple”). 

(A) Przyjęcie do wiadomości. Niniejsze Warunki są zawierane wyłącznie pomiędzy nami, a nie z 
firmą Apple, przy czym w stosunkach pomiędzy firmą Apple a nami ponosimy wyłączną 



odpowiedzialność za Aplikację i jej treści. 
(b) Zakres licencji. Licencja udzielona użytkownikowi na Aplikację zgodnie z niniejszymi 
Warunkami jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji na produktach 
marki Apple będących własnością użytkownika lub przez niego zarządzanych, zgodnie z 
zasadami korzystania Apple określonymi w Warunkach korzystania ze sklepu App Store, z 
wyjątkiem możliwości dostępu do Aplikacji, jej  zakupu i używania przez inne konta związane z  
kupującym w ramach „Family sharing” lub zakupów hurtowych. 
(c) Obsługa techniczna. Firma Apple nie jest w żaden sposób zobowiązana do świadczenia usług 
serwisowych i wsparcia dotyczącego Aplikacji. 
(d) Gwarancja.  W zakresie nie objętym skutecznie postanowieniami ustępu 10 niniejszych 
Warunków, ponosimy wyłączną odpowiedzialność za wszelkie gwarancje, zarówno wyrażone, jak 
i domniemane, wynikające z przepisów prawa. W przypadku jakichkolwiek niezgodności Aplikacji 
z obowiązującymi gwarancjami, które nie zostały skutecznie wyłączone zgodnie z 
postanowieniami ustępu 10, użytkownik może powiadomić firmę Apple, a Apple może zwrócić 
cenę zakupu (jeżeli dotyczy) Aplikacji; oraz że, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez 
obowiązujące prawo, firma Apple nie będzie miała żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w 
odniesieniu do Aplikacji, a wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub 
wydatki związane z niezgodnością z gwarancją będą leżały wyłącznie w naszej gestii. 
(e) Odpowiedzialność. To my, a nie firma Apple, ponosimy odpowiedzialność za wszelkie 
roszczenia użytkownika lub strony trzeciej związane z Aplikacją lub posiadaniem i/lub 
korzystaniem z Aplikacji, w tym między innymi za: (I) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za 
produkt; (II) wszelkie roszczenia, że Aplikacja nie spełnia obowiązujących wymogów prawnych 
lub regulacyjnych; oraz (III) roszczeń wynikających z ochrony konsumenta lub podobnych 
przepisów. 
(f) Roszczenia dotyczące własności intelektualnej. W przypadku stwierdzenia przez stronę 
trzecią, że Aplikacja lub jej posiadanie i korzystanie z niej naruszają prawa własności 
intelektualnej strony trzeciej, my, nie Apple, będziemy wyłącznie ponosić odpowiedzialność za 
przeprowadzenie dochodzenia, obronę, rozliczenie i uregulowanie takiego roszczenia 
dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej. 
(g) Beneficjenci będący stronami trzecimi. Firma Apple i jej podmioty zależne są beneficjentami 
niniejszych Warunków jako strony trzecie i będą miały prawo (i uznaje się, że przyjmą to prawo) 
do egzekwowania niniejszych Warunków wobec użytkownika jako beneficjenta tych Warunków 
jako strony trzecie. 

18. Dodatkowe Warunki dla użytkowników produktów firmy Google i systemu Android 
Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług lub korzysta z nich za pośrednictwem urządzenia 
wyprodukowanego i/lub sprzedanego przez Google lub uzyskał Aplikację od firmy Google, musi 
korzystać z Usług zgodnie z wszelkimi dodatkowymi warunkami zawartymi w Warunkach 
korzystania z usługi Google Play, które obowiązują okresowo, a których aktualną wersję można 
znaleźć pod adresem https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html, lub wszelkimi 
innymi warunkami tego rodzaju ogłaszanymi i publikowanymi od czasu do czasu przez firmę 
Google. 

 


