Warunki świadczenia usługi
Data wprowadzenia w życie: 30 września 2015 r.

1. Akceptacja
Niniejszy Regulamin świadczenia usługi firmy Microsoft Mobile wraz z
naszymi Zasadami ochrony prywatności oraz wszelkimi innymi dodatkowymi
warunkami i informacjami, które podane mogą zostać w ramach Usługi
(razem zwane „Regulaminem”) regulują korzystanie z usługi, witryny,
zawartości i oprogramowania (razem zwanych „Usługą”). Rejestracja w
Usłudze albo korzystanie z niej, w całości bądź częściowo, jest równoznaczna
z akceptacją Regulaminu.
Regulamin stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem a spółką Microsoft
Mobile Ltd., Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandia, wraz z podmiotami
stowarzyszonymi oraz dostawcami (razem zwanych „Microsoft Mobile”), i
określa prawa i obowiązki użytkownika i spółki Microsoft Mobile odnośnie
usługi.

2. Uprawnienia
Z Usługi korzystać mogą jedynie osoby powyżej trzynastego (13) roku życia.
W przypadku osób poniżej trzynastego (13) roku życia albo tych, które
ukończyły trzynaście (13) lat, lecz w miejscu zamieszkania uznawane są za
nieletnie, wymagana jest akceptacja rejestracji przez rodzica albo opiekuna w
imieniu danej osoby oraz ich zgoda na korzystanie przez nią z Usługi. Osoby
dokonujące rejestracji muszą posiadać zdolność prawną.

3. Rejestracja i jej unieważnienie
Aby korzystać z Usługi, konieczna może być rejestracja i utworzenie konta
Microsoft z nazwą użytkownika i hasłem, co może być objęte osobnym
regulaminem. Być może trzeba będzie podać określone dane osobowe i inne
informacje. Przed aktywowaniem konta Microsoft Mobile przeprowadzić może
weryfikację adresu e-mail. Podczas pierwszego użycia urządzenia Nokia oraz
każdorazowej aktualizacji zainstalowanego w nim oprogramowania do firmy

Microsoft Mobile wysłana zostanie wiadomość tekstowa. Do utworzenia konta
Microsoft wymagana jest transmisja danych. Za transmisję danych pobrane
mogą zostać opłaty.
Użytkownik zobowiązuje się podać podczas rejestracji w Usłudze dane
prawdziwe i pełne, oraz je aktualizować. Należy zachować należytą
ostrożność w celu ochrony nazwy użytkownika i hasła, zabezpieczając je
przez niewłaściwym wykorzystaniem przez inne osoby, a wszelkie nadużycia
powinny zostać bezzwłocznie zgłoszone do firmy Microsoft. Użytkownik, a w
przypadku osób nieletnich, jego rodzic bądź opiekun prawny, ponosi osobistą
odpowiedzialność za każdorazowe korzystanie z Usługi.
Rejestracja może zostać przez użytkownika unieważniona, jeżeli nie będzie
on już chciał korzystać z Usługi. Po unieważnieniu rejestracji użytkownik nie
będzie miał już dostępu do Usługi. Firma Microsoft Mobile może unieważnić
rejestrację albo ograniczyć dostęp do określonych części Usługi, jeżeli uzna w
sposób uzasadniony, iż użytkownik złamał warunki Regulaminu, albo po
uprzednim powiadomieniu, jeżeli użytkownik nie zalogował się w Usłudze,
korzystając ze swojej nazwy użytkownika, w ciągu sześciu (6) miesięcy.
Z wyłączeniem postanowień zawartych w naszych Zasadach ochrony
prywatności Microsoft Mobile nie odpowiada za usunięcie ani utratę danych
albo materiałów przesłanych do Usługi. W przypadku usunięcia z Usługi
danych albo materiałów przez użytkownika albo firmę Microsoft Mobile, ślad
po nich albo ich kopie mogą pozostać w innym miejscu.

4. Licencje
Firma Microsoft Mobile udziela użytkownikowi niewyłącznej i niepodlegającej
przeniesieniu licencji, którą ma prawo odwołać w dowolnym momencie i wedle
własnego uznania, na dostęp do Usługi i korzystanie z niej, pod warunkiem
ścisłego przestrzegania warunków Regulaminu. Korzystanie z Usługi nie
oznacza przekazania praw własności intelektualnej do żadnych informacji lub
zawartości znajdujących się w Usłudze.
W ramach Usługi firma Microsoft Mobile może dostarczać użytkownikowi
zawartość opracowaną przez nią albo przez swoich licencjodawców
(„Zawartość”). Firma Microsoft Mobile udziela użytkownikowi niewyłącznej i
nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z Zawartości zgodnie z jej
przeznaczeniem, chyba że stwierdzono inaczej we właściwym Regulaminie
albo zamówieniu. Niektóra Zawartość dostępna może być wyłącznie dla

mieszkańców określonych obszarów geograficznych. Użytkownik podlega
wszelkim ograniczeniom dotyczącym konkretnej Zawartości uzyskanej za
pośrednictwem Usługi. Wszelkie licencje nabyte do Zawartości należących do
stron trzecich stanowią wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a dostawcą
Zawartości należących do stron trzecich. Użytkownik posiada jedynie prawa
do tych Zawartości, które zostały przyznane tutaj w sposób wyraźny.
W ramach Usługi firma Microsoft Mobile może dostarczać użytkownikowi
określone oprogramowanie opracowane przez nią albo przez swoich
licencjodawców („Oprogramowanie”). Korzystanie z oprogramowania może
podlegać osobnemu regulaminowi, który należy najpierw zaakceptować. W
przypadku braku osobnego regulaminu dla danego Oprogramowania
zastosowanie będą miały następujące postanowienia: Firma Microsoft Mobile
przekazuje użytkownikowi ograniczone, niewyłączne i niepodlegające
przeniesieniu prawo do zainstalowania oprogramowania na komputerze i/lub
telefonie komórkowym oraz do korzystania z niego. Oprogramowania nie
wolno kopiować z wyjątkiem tworzenia jednej archiwalnej kopii zapasowej.
Dystrybucja, przekazywanie praw do korzystania, modyfikacja, tłumaczenie,
powielanie, sprzedaż, udzielanie podlicencji, wypożyczanie, wynajmowanie,
odtwarzanie oraz innego rodzaju próby odkrycia kodu źródłowego bądź
tworzenia utworów pochodnych Oprogramowania są niedozwolone. W
przypadku Oprogramowania na licencji Open Source obowiązują
postanowienia odpowiedniej licencji Open Source. Korzystanie z
oprogramowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszelkich
stosownych regulaminów.
Oprogramowanie może podlegać kontroli eksportu na mocy przepisów
eksportowych USA oraz innych przepisów dotyczących importu lub eksportu.
Użytkownik zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących
importu oraz eksportu i przyjmuje do wiadomości, że ciąży na nim obowiązek
uzyskania licencji na eksport, reeksport, przekazywanie lub import
Oprogramowania.
Użytkownik może mieć możliwość przesyłania do Usługi informacji albo
zawartości („Materiały”). Firma Microsoft Mobile nie rości sobie żadnych praw
własności do Materiałów użytkownika. Przesłanie Materiałów nie oznacza
przekazania firmie Microsoft Mobile praw własności do nich. Firma Microsoft
Mobile zajmuje się jedynie transmisją Materiałów i nie jest odpowiedzialna za
kontrolę redakcyjną nad nimi. Przesyłając Materiały do Usługi, użytkownik
udziela firmie Microsoft Mobile nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej,
podlegającej sublicencji, zbywalnej, w pełni pokrytej, wolnej od opłat,

nieograniczonej czasowo i nieodwołalnej licencji na wykorzystanie,
kopiowanie, publiczne wykonywanie, wyświetlanie, rozprowadzanie w
dowolnych mediach oraz modyfikowanie Materiałów w celu włączenia ich do
innych utworów, oraz na udzielanie podobnych sublicencji w zakresie
koniecznym do świadczenia Usługi przez firmę Microsoft Mobile. Użytkownik
może mieć możliwość dostosowania powyższej licencji w ustawieniach
prywatności i innych ustawieniach Usługi.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utworzenie kopii
zapasowych danych przechowywanych w Usłudze, w tym przesyłanej
Zawartości. W przypadku wycofania albo anulowania Usługi firma Microsoft
Mobile może trwale usunąć dane użytkownika. W razie wycofania albo
anulowania Usługi Microsoft Mobile nie ma obowiązku zwrotu danych do
użytkownika.

5. Korzystanie z Usługi
Użytkownik zgadza się:
o
o
o

o
o
o

o

o

o

Przestrzegać obowiązujących przepisów, Regulaminu oraz dobrych
obyczajów;
Korzystać z Usługi wyłącznie we własnych, niekomercyjnych celach;
Nie przesyłać Materiałów nielegalnych, obraźliwych, niepoprawnych,
mylących, agresywnych, pornograficznych, napastliwych,
zniesławiających albo niewłaściwych z jakiegokolwiek innego względu.
Uzyskać wszelkie wymagane przepisami zgody, zezwolenia albo
licencje potrzebne do wysłania dowolnych Materiałów;
Szanować prywatność innych osób;
Nie rozprowadzać ani nie wysyłać wiadomości spam, plików o
nieuzasadnionym, dużym rozmiarze, listów-łańcuszków, programów
typu piramidalnego albo wirusów;
Nie korzystać z żadnych innych technologii ani nie wszczynać innych
działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na Usługę albo interesy
bądź własność użytkowników Usługi;
Nie korzystać z automatycznych systemów ani środków
umożliwiających dostęp do, nabycie, kopiowanie lub monitorowanie
dowolnej części Usługi;
Odpowiadać za konsekwencje wynikające z wysyłanych przez siebie
Materiałów.

Firma Microsoft Mobile nie ma obowiązku, ale może:
o
o
o

Monitorować bądź moderować dowolne Zawartości albo Materiały;
Usuwać z Usługi dowolne Materiały;
Ograniczać w dowolnym momencie i wedle własnego uznania dostęp
do którejkolwiek części Usługi.

6. Zawartość
Przed pobraniem albo dostępem do jakiejkolwiek Zawartości należy
sprawdzić, czy nie jest ona ograniczona wiekowo lub oznaczona jako
potencjalnie obraźliwa albo drastyczna. Firma Microsoft Mobile nie będzie
ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody bądź przestępstwa, które zostały
spowodowane albo doznane przez użytkownika w rezultacie dostępu do tego
typu Zawartości.
Użytkownik zgadza się:
o
o

o

o

Korzystać z Zawartości wyłącznie we własnych, niekomercyjnych
celach;
Korzystać z Zawartości zgodnie z ograniczeniami zawartymi w
obowiązujących przepisach, dodatkowych warunkach, wytycznych i
zasadach, bądź na stronach produktu dotyczących danego elementu
Zawartości;
Nie kopiować, przekazywać, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować,
dzierżawić, oferować, transmitować, wysyłać, rozprowadzać,
przekazywać, komunikować publicznie, powielać, modyfikować,
wyświetlać, wykonywać, wykorzystywać do celów komercyjnych ani
udostępniać Zawartości, chyba że zezwala na to właściwy Regulamin, a
także powiadomić bezzwłocznie Microsoft Mobile o wszelkich
przypadkach nieupoważnionego wykorzystania Zawartości;
Nie usuwać, obchodzić, dekompilować, odszyfrowywać, przerabiać lub
w inny sposób ingerować w obowiązujące zasady korzystania ani nie
próbować obchodzić zabezpieczeń związanych z cyfrowym
zarządzaniem prawami lub zabezpieczeń przed kopiowaniem
związanych z Materiałami albo innych technologii służących do
kontrolowania dostępu lub korzystania z Materiałów lub wszelkich
identyfikujących je danych;

o

o

Nie korzystać z żadnych automatycznych systemów ani środków,
oprócz tych dostarczonych przez nas, umożliwiających wybór bądź
pobieranie Zawartości;
Nie wyjawić swojego hasła innym ludziom ani nie pozwalać im w żaden
inny sposób na dostęp do Zawartości. Ograniczenia w zakresie
kopiowania, które mają zastosowanie do odpowiednich mediów, mają
również zastosowanie do Zawartości, do której dostęp uzyskany został
w ramach niniejszej Usługi.

Zawartość stanowi własność i/lub kontrolowana jest przez firmę Microsoft
Mobile i/lub jej odpowiednich licencjodawców, i jest chroniona przepisami
dotyczącymi własności intelektualnej. Dostawca Zawartości należącej do
stron trzecich ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelką dostarczaną
przez siebie Zawartość, gwarancje w zakresie nie objętym wyłączeniem
odpowiedzialności oraz za wszelkie ewentualne roszczenia użytkownika
związane z taką Zawartością i korzystaniem z niej. Firma Microsoft Mobile
może jednakże egzekwować przestrzeganie przez Użytkownika warunków
licencji na Zawartość należącą do stron trzecich jako beneficjent tych
warunków będący stroną trzecią. Dostawcy Zawartości należącej do stron
trzecich stanowią w ramach niniejszego Regulaminu beneficjentów
niebędących stroną i mogą egzekwować przestrzeganie warunków
bezpośrednio dotyczących Zawartości, do których mają prawa. Firma
Microsoft Mobile może działać w charakterze przedstawiciela dostawcy
Zawartości należącej do stron trzecich, dostarczając użytkownikowi daną
Zawartość. Firma Microsoft Mobile nie jest stroną transakcji dotyczącej tego
typu Zawartości, zawieranej pomiędzy użytkownikiem a dostawcą Zawartości
należącej do stron trzecich.

7. Zarzut naruszenia praw autorskich
Firmy Microsoft i Microsoft Mobile szanują prawa własności intelektualnej
stron trzecich. Osoby, które pragną powiadomić nas o naruszeniu praw
własności intelektualnej, dotyczy to również zgłoszenia naruszenia praw
autorskich, skorzystać powinny z procedury dotyczącej wysyłania
Powiadomień o naruszeniu. NIE BĘDZIEMY WYSYŁAĆ ODPOWIEDZI NA
ZAPYTANIA NIEZWIĄZANE Z POWYŻSZĄ PROCEDURĄ.
W odpowiedzi na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich firma
Microsoft stosuje procedury określone w Kodeksie Stanów Zjednoczonych,
tytuł 17, ustęp 512. W stosownych okolicznościach firma Microsoft może

również zablokować albo usunąć konta użytkowników korzystających z usług
Microsoft, którzy powtórnie naruszyliby prawa autorskie.

8. Powiadomienia
W ramach Usługi firma Microsoft Mobile może wysyłać powiadomienia.
Powiadomienia dotyczące produktów i Usług wysyłane mogą również być na
adres e-mail oraz numer telefonu przekazane firmie przez użytkownika.
Powiadomienia uznawane są za doręczone do użytkownika w ciągu
maksymalnie siedmiu (7) dni od ich wysłania. Dalsze korzystanie z Usług jest
równoznaczne z odebraniem wszystkich powiadomień bez względu na
sposób, w jaki zostały dostarczone.

9. Opłaty
Korzystanie z Usługi przez użytkownika objęte może być albo zostać
opłatami.
Wszelkie opłaty pobierane przez firmę Microsoft Mobile w związku z Usługą
zostaną ogłoszone osobno.
Korzystanie z Usługi może się wiązać z przesyłaniem danych w sieci
komórkowej. Ceny wymienione w Usłudze nie obejmują opłat za transmisję
danych, wiadomości tekstowe, usługi głosowe i inne usługi, które pobierać
może operator sieci.
Firma Microsoft Mobile nie bierze odpowiedzialności za uiszczanie opłat
pobieranych przez operatora sieci.

10. Warunki dotyczące zamówienia i płatności
Termin „Zamówienie" oznacza wybór Zawartości odpłatnej i/lub subskrypcja
Zawartości oferowanej przez firmę Microsoft Mobile, dostępnej w Usłudze,
przesłanie sposobu płatności oraz wysłanie zamówienia poprzez wybór
przycisków „kup", „ok" i „Akceptuję" albo inne, podobne potwierdzenie
akceptacji podczas procesu zamówienia bądź wyrażenie zgody na dodatkowe
warunki, które mogą zostać przedstawione użytkownikowi w czasie procesu
zamówienia.

Aby złożyć Zamówienie w Usłudze konieczne jest osiągnięcie wieku, w którym
nabywa się zdolności prawnej bądź pełnoletności, w zależności od
obowiązujących przepisów. Użytkownik, który nie osiągnął wieku, w którym
nabywa się zdolności prawnej bądź pełnoletności, może składać Zamówienia
jedynie za uprzednią zgodą rodzica albo opiekuna prawnego.
Użytkownika wyraża zgodę na to, iż wszystkie Zamówienia będą ważne i
wiążące prawnie. Wszystkie Zamówienia podlegają akceptacji firmy Microsoft
Mobile.
Płatności uiszczać można za pomocą karty kredytowej albo debetowej,
rozliczenia operatora sieci albo innego, dostępnego sposobu płatności.
Adres rozliczeniowy karty kredytowej albo debetowej musi znajdować się w
kraju, w którym w Usłudze oferowana jest dana Zawartość. W rozsądnym
terminie od złożenia Zamówienia firma Microsoft Mobile obciąży kartę
kredytową albo rachunek bankowy użytkownika. Wszystkie płatności za
pomocą karty kredytowej podlegają walidacji i autoryzacji wystawcy karty.
W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem rozliczenia operatora sieci
opłaty zostaną umieszczone na rachunku za telefon komórkowy, a w
przypadku konta płatnego z góry odliczone od środków dostępnych na tym
koncie. Niektórzy operatorzy sieci mogą objąć korzystanie z Usługi
dodatkowymi warunkami, np. w postaci limitu opłat możliwych do
umieszczenia na fakturze. Płatności przekraczające limit wyznaczony przez
operatora sieci albo środki na koncie mogą zostać odrzucone.
Użytkownik zgadza się uiścić opłaty związane z Zamówieniem, sprawdzić w
momencie składania Zamówienia ważność narzędzia, za pomocą którego
płatność ma zostać zrealizowana a także, czy jest się prawowitym
właścicielem narzędzia oraz czy nie przekroczony został limit kredytowy
narzędzia.
Licencja na dostarczoną Zawartość wystawiona jest na użytkownika.
Użytkownik zgadza się korzystać z Zawartości jedynie w sposób dozwolony w
niniejszym Regulaminie oraz wszelkich dodatkowych warunkach, które mogą
zostać przedstawione użytkownikowi podczas przepływu zamówienia.
Usługa może oferować subskrypcje. Użytkownik upoważnia Usługę do
naliczania okresowej opłaty w okresie obowiązywania subskrypcji. Ponadto

Usługa może oferować okres próbny. W przypadku Zamówienia, które
obejmuje okres próbny (znany również jako „wypróbuj i kup”), opłata pobrana
zostanie po zakończeniu okresu próbnego, chyba że zostanie ono anulowane
zgodnie z regulaminem subskrypcji albo okresu próbnego.
Cennik Usługi może podlegać okresowej zmianie. Ceny obejmują podatki
obowiązujące w momencie przeprowadzania transakcji, chyba że zaznaczono
inaczej. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty naliczone przez jego
bank albo dostawcę karty kredytowej w oparciu o kurs wymiany walut i/lub
wynikające z dodatkowych opłat. Firma Microsoft Mobile nie bierze
odpowiedzialności za uiszczanie opłat albo kosztów naliczanych przez bank
lub w ramach innej usługi świadczonej przez stronę trzecią.

11. Anulowanie zamówienia i zwrot opłat
Użytkownik zgadza się, aby realizacja elektronicznej wysyłki Zawartości
wszczęta została w momencie złożenia Zamówienia. Po przetworzeniu
Zamówienia nie będzie można go anulować. Ze względu na charakter
Zawartości nie można jej zwracać.
Jeżeli po złożeniu Zamówienia użytkownik odkryje i bezzwłocznie powiadomi
firmę Microsoft Mobile w ciągu 48 godzin, iż (a) zamówiona zawartość jest
wadliwa; (b) przesłana przez firmę Microsoft Mobile Zawartość nie odpowiada
opisowi Zawartości zamówionej za pośrednictwem Usługi albo (c) w
przypadku wystąpienia problemów technicznych opóźniających albo
uniemożliwiających realizację Zamówienia bądź przypadkowego
zwielokrotnienia zamówienia na skutek tych problemów, jedyny i wyłączny
sposób, w jaki szkoda ta zostanie naprawiona, obejmuje wymianę Zawartości
albo zwrot kosztu danej Zawartości wedle uznania firmy Microsoft Mobile. W
żadnej innej sytuacji opłaty nie będą zwracane. W przypadku doświadczenia
któregokolwiek z powyższych problemów, proszę skontaktować się z działem
wsparcia firmy Microsoft Mobile.
Proszę pamiętać, iż w przypadku braku numeru identyfikacyjnego transakcji
podanego użytkownikowi przez firmę Microsoft Mobile po złożeniu
Zamówienia w Usłudze, zgłoszenie do działu wsparcia firmy Microsoft Mobile
może nie zostać przetworzone. Firma Microsoft Mobile może przetworzyć
jedynie te zwroty kosztu Zawartości, których łączna wysokość przekracza
limity pieniężne określone w obowiązujących przepisach prawa miejscowego.

12. Informacje zwrotne do firmy Microsoft Mobile
Przesyłając pomysły, informacje zwrotne i/lub propozycje („Informacje
zwrotne”) do firmy Microsoft Mobile za pośrednictwem Usługi albo w inny
sposób, użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza, iż: (1) firma
Microsoft Mobile może posiadać podobne pomysły dotyczące rozwoju; (2)
Informacje zwrotne nie zawierają danych poufnych ani zastrzeżonych
użytkownika bądź strony trzeciej; (3) jeśli chodzi o Informacje zwrotne, firma
Microsoft Mobile nie ma obowiązku zachowywania poufności; (4) firma może
z nich dowolnie korzystać, rozprowadzać je, wykorzystywać i dalej nad nimi
pracować a także je modyfikować w dowolnym celu a (5) użytkownik nie ma
prawa do żadnego odszkodowania od firmy.

13. Aktywność towarzyska i udostępnianie swojej
lokalizacji
Użytkownik może korzystać z funkcji dostępnych w Usłudze w celu
udostępniania swojej lokalizacji, statusu, zawartości, Materiałów oraz danych
osobowych, a także kontaktu z innymi użytkownikami, stronami i usługami.
Korzystając z powyższych funkcji, użytkownik zgadza się na to, iż firma
Microsoft Mobile może wykorzystywać i dostarczać te informacje do innych
usług albo osób, z którymi chce się skontaktować bądź podzielić danymi
informacjami. Dla użytkowników powyższych usług oraz osób, takich jak np.
kontakty użytkownika, widoczna może być lokalizacja użytkownika, jego
status i/lub dane osobowe. Korzystając z powyższych funkcji, użytkownik
zgadza się nie udostępniać informacji, Zawartości, Materiałów ani łączy do
usług bądź stron: (a) zawierających nielegalne lub niewłaściwe treści lub inne
materiały albo (b) korzystających z praw własności intelektualnej bez
upoważnienia bądź zachęcających użytkowników do piractwa. Wszelkie
kontakty nie obejmują firmy Microsoft Mobile i odbywają się wyłącznie
pomiędzy użytkownikami.

14. Dostępność i wymagania techniczne
Dostępność Zawartości i Usług może się zmieniać i decyduje o nich firma
Microsoft Mobile wedle własnego uznania. Firma Microsoft Mobile wyraźnie
odrzuca wszelkie oświadczenia albo gwarancje dotyczące dostępności
określonych Zawartości bądź Usługi. Usługa może nie być dostępna we
wszystkich krajach i może być dostępna tylko w wybranych językach. Usługa,

jej działanie i niektóre funkcje mogą też być zależne od sieci, kompatybilności
urządzeń oraz obsługiwanych formatów.
W celu uzyskania dostępu do Usługi wymagane może być pobranie
określonego oprogramowania stworzonego przez firmę Microsoft Mobile albo
inną stronę.
Firma Microsoft Mobile może wedle własnego uznania zmieniać, poprawiać
albo wycofywać Usługę w całości bądź części. Usługa może być niedostępna
w czasie przerw na konserwację albo w innych okresach. Aby dopilnować, by
w urządzeniu zainstalowane były najnowsze oprogramowanie i aplikacje firmy
Microsoft Mobile, może ono automatycznie sprawdzać dostępność
aktualizacji. W przypadku stwierdzenia ich istnienia, użytkownik zostanie
poproszony o zatwierdzenie instalacji. Automatyczne sprawdzanie
dostępnych aktualizacji można wyłączyć w ustawieniach urządzenia.
Oprogramowanie można również zainstalować poprzez dostępne kanały
aktualizacji. Jeżeli firma Microsoft Mobile uzna, iż aktualizacja
Oprogramowania jest ważna bądź krytyczna, użytkownik nie będzie mógł
korzystać z jego poprzedniej wersji. Do czasu zainstalowania aktualizacji
korzystanie z poprzedniej wersji Oprogramowania bądź Usługi może zostać
przez firmę uniemożliwione.
Firma Microsoft Mobile może z jakiegokolwiek powodu zablokować dowolne
Zawartości albo Oprogramowanie znajdujące się na koncie Usługi
użytkownika i usunąć je albo zablokować kopie dowolnych aplikacji w
urządzeniu w celu ochrony Usługi, dostawców aplikacji, operatorów sieci
bezprzewodowej, za pomocą której użytkownik ma dostęp do usługi, albo
innych stron, których to dotyczy albo może potencjalnie dotyczyć.
Niektóre usługi dostępne mogą być w wersji wstępnej, np. beta, a ich
działanie może różnić się od działania wersji końcowej. Firma Microsoft
Mobile może wprowadzać istotne zmiany w zakresie dowolnych wersji Usługi
bądź Oprogramowania, albo podjąć decyzję o niewypuszczaniu wersji
końcowej.

15. Łącza do witryn oraz zawartości należących do
stron trzecich
Firma Microsoft Mobile może umieścić w Usłudze łącza do witryn i usług
internetowych albo wstępnie załadowanych klientów, które umożliwiałyby
interakcję z witrynami i usługami należącymi i obsługiwanymi przez strony

trzecie, nie stanowiąc przy tym części Usługi. Przed skorzystaniem z
powyższych witryn lub usług należy zapoznać się z ich regulaminem i go
zaakceptować.
Firma Microsoft Mobile nie ma kontroli nad zawartością, witrynami i usługami
należącymi do stron trzecich i nie bierze odpowiedzialności za usługi
świadczone w tych witrynach albo usługach, ani materiały tworzone przez nie
lub publikowane w nich. Łącze do witryny nienależącej do firmy Microsoft
Mobile nie oznacza, że firma popiera określoną witrynę, produkty lub usługi
wymieniane w tego rodzaju witrynie.
Ponadto użytkownicy mogą tworzyć w Usłudze zawartość i łącza do
zawartości, które nie zostały do niej przesłane w żaden inny sposób. Firma
Microsoft Mobile nie jest odpowiedzialna za tego typu zawartość albo łącza.

16. Reklamy
Usługa może zawierać reklamy. Reklamy mogą dotyczyć zawartości albo
informacji przechowywanych w Usłudze, zapytań przekazanych za jej
pośrednictwem albo innych danych.

17. Dane osobowe
Korzystanie z danych osobowych użytkownika podlega Zasadom ochrony
prywatności oraz innym, dodatkowym informacjom dotyczącym prywatności
udostępnionym użytkownikowi.

18. Ograniczenie odpowiedzialności
Usługa świadczona jest w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności. Firma
Microsoft Mobile nie gwarantuje, że Usługa będzie działać nieprzerwanie i
będzie wolna od błędów albo wirusów. Nie udziela się żadnej gwarancji,
wyrażonej albo domniemanej, w tym np. gwarancji tytułu prawnego,
nienaruszalności, wartości handlowej bądź przydatności do określonego celu,
dotyczącej dostępności, poprawności albo wiarygodności Usługi lub
znajdujących się w niej danych bądź jej zawartości. Użytkownik przyjmuje do
wiadomości i wyraża swoją wyraźną zgodę na to, iż korzysta z Usługi na

swoje własne ryzyko i może mieć kontakt z zawartością pochodzącą z
różnych źródeł.
Z wyjątkiem odpowiedzialności za zgon albo obrażenia ciała spowodowane
rażącymi zaniedbaniami albo umyślnymi, szkodliwymi działaniami firmy
Microsoft Mobile, nie będzie ona odpowiedzialna za żadne szkody pośrednie,
wypadkowe, domniemane albo wynikowe powstałe na skutek korzystania albo
niemożności skorzystania z Usługi.

19. Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać firmę Microsoft Mobile przed
wszelkimi roszczeniami stron trzecich oraz odpowiedzialnością, ustaleniami,
stratami, kosztami oraz szkodami przedstawionymi przez stronę trzecią,
powstałymi wskutek albo wynikającymi z faktu (i) złamania Regulaminu przez
użytkownika, (ii) naruszenia albo nieprzestrzegania praw własności
intelektualnej, innych praw albo prywatności strony trzeciej albo (iii)
niewłaściwego wykorzystania Usługi przez stronę trzecią, co umożliwione
zostało poprzez fakt niepodjęcia przez użytkownika odpowiednich kroków w
celu zabezpieczenia nazwy użytkownika oraz hasła przed nadużyciami.

20. Postanowienia różne
20.1 Prawo właściwe
Niniejszy Regulamin podlega prawu Finlandii z wyłączeniem mocy
obowiązującej przepisów kolizyjnych.
20.2 Obowiązywanie
Niniejszy Regulamin nie wyklucza ani nie ogranicza ustawowych praw
przysługujących użytkownikowi w jego kraju zamieszkania, które nie mogą w
świetle prawa zostać uchylone. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia zawarte w
niniejszym Regulaminie okażą się nieważne, nie uchybia to ważności
pozostałych, a nieważny zapis zostanie zamieniony zapisem ważnym, którego
znaczenie będzie możliwe najbliższe efektom i celom, jakie przynieść ma
niniejszy Regulamin. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia zawarte w niniejszym
Regulaminie nie będą odnosić się do korzystania z Usługi przez Użytkownika,
nie będzie to miało wpływu na ważność i egzekwowalność pozostałych
postanowień Regulaminu ani jego całości. W przypadku konfliktu pomiędzy

niniejszym Regulaminem świadczenia usługi firmy Microsoft Mobile a
Zasadami ochrony prywatności, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte
w niniejszym Regulaminie. Postanowienia zawarte w Regulaminie, które mają
obowiązywać po likwidacji konta użytkownika, pozostają ważne po jego
likwidacji.
20.3 Wprowadzanie zmian w Regulaminie
Firma Microsoft Mobile może w dowolnym czasie wprowadzić zmiany w
Regulaminie bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku wprowadzenia do
Regulaminu istotnych, negatywnych zmian zostanie to ogłoszone w osobnym
powiadomieniu informującym o zmianach.
Użytkownik odpowiedzialny jest za regularne sprawdzanie Regulaminu.
Dalsze korzystanie z Usługi jest równoznaczne ze zgodą na ewentualne
zmiany i modyfikacje.

21. Własność intelektualna
Usługa, Zawartość i Oprogramowanie chronione są międzynarodowymi
przepisami dotyczącymi praw autorskich. Firma Microsoft Mobile posiada
prawa autorskie do swoich Usług, Zawartości i Oprogramowania w
najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. Z zachowaniem postanowień
Regulaminu, firma Microsoft Mobile zachowuje wszelkie prawa, tytuł oraz
udziały dotyczące Usługi, jej Zawartości oraz Oprogramowania, a także
wszystkich innych produktów, oprogramowania oraz innych rzeczy
dostarczonych użytkownikowi albo wykorzystywanych przez niego za
pośrednictwem Usługi.

22. Cesja
Firma Microsoft Mobile może scedować swoje prawa i zobowiązania
wynikające z niniejszego Regulaminu na swojego partnera korporacyjnego,
podmioty zależne albo inne firmy objęte wspólną kontrolą z firmą Microsoft
Mobile. Ponadto firma Microsoft Mobile może scedować swoje prawa i
zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu na stronę trzecią w
związku z fuzją, przejęciem, sprzedażą majątku, z mocy prawa lub w innym
trybie.

