
TO JEST UMOWA PRAWNA MI!DZY U"YTKOWNIKIEM A APPLE INC. („APPLE”) OKRE#LAJ$CA 
WARUNKI DOTYCZ$CE UCZESTNICTWA U"YTKOWNIKA JAKO DEWELOPERA APPLE. NALE"Y 
PRZECZYTA% NINIEJSZ$ UMOW! Z DEWELOPEREM APPLE („UMOWA”) PRZED NACI#NI!CIEM 
PRZYCISKU „ZGADZAM SI!” I ZAZNACZENIEM POLA NA DOLE TEJ STRONY. NACISKAJ$C 
„ZGADZAM SI!”, U"YTKOWNIK ZGADZA SI! PRZESTRZEGA% WARUNKÓW NINIEJSZEJ 
UMOWY. JE#LI U"YTKOWNIK NIE ZGADZA SI! Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, 
POWINIEN NACISN$% „ANULUJ”.  

Umowa z Deweloperem Apple  
1. Zwi&zek z Apple; konto Apple ID i has'o. U!ytkownik rozumie i akceptuje, !e rejestracja w Apple, 
aby zosta" Deweloperem Apple („Deweloper Apple”), nie powoduje powstania mi#dzy U!ytkownikiem 
a firm$ Apple !adnego partnerstwa prawnego ani !adnej relacji przedstawicielstwa. U!ytkownik zobowi$zuje 
si# nie o%wiadcza" inaczej. U!ytkownik o%wiadcza równie!, !e ma uko&czone trzyna%cie lat i !e mo!e 
zgodnie z prawem zarejestrowa" si# jako Deweloper Apple. Niniejsza Umowa jest niewa!na tam, gdzie jest 
to zabronione przez prawo, a prawo do rejestracji jako Deweloper Apple nie jest przyznawane w takich 
jurysdykcjach. O ile nie uzgodniono inaczej z Apple lub Apple nie zezwoli na to na pi%mie, U!ytkownik nie 
mo!e wspó'dzieli" ani przenosi" !adnych korzy%ci otrzymanych od Apple w zwi$zku z byciem Deweloperem 
Apple. Konto Apple ID i has'o, których U!ytkownik u!ywa do logowania si# na swoje konto Dewelopera Apple, 
nie mog$ by" udost#pniane nikomu w !aden sposób. U!ytkownik odpowiada za zachowanie poufno%ci 
swojego konta Apple ID i has'a oraz za wszelkie dzia'ania zwi$zane z jego kontem.  
2. Korzy(ci dla deweloperów. Jako Deweloper Apple U!ytkownik mo!e mie" mo!liwo%" 
uczestniczenia w niektórych konferencjach dla deweloperów Apple, rozmowach technicznych 
i innych wydarzeniach (w tym transmisjach online lub transmisjach elektronicznych takich wydarze&) 
(„Wydarzenia Apple”). Ponadto Apple mo!e oferowa" U!ytkownikowi pewne us'ugi („Us'ugi”), 
jak opisano bardziej szczegó'owo w niniejszym dokumencie oraz na stronach internetowych dla 
Deweloperów Apple („Witryna”) wy'$cznie do w'asnego u!ytku w zwi$zku z uczestnictwem jako 
Deweloper Apple. Us'ugi mog$ obejmowa" w szczególno%ci wszelkie us'ugi oferowane przez Apple 
podczas Wydarze& Apple lub w Witrynie, a tak!e oferowanie wszelkiej zawarto%ci lub materia'ów 
wy%wietlanych w Witrynie („Zawarto()”). Apple mo!e zmieni", zawiesi" lub przerwa" udost#pnianie 
U!ytkownikowi Us'ug, Witryny i Zawarto%ci w dowolnym momencie oraz mo!e na'o!y" ograniczenia 
na niektóre oferowane funkcje i materia'y lub ograniczy" dost#p U!ytkownika do cz#%ci lub wszystkich 
takich materia'ów bez powiadomienia i odpowiedzialno%ci.  
3. Ograniczenia. U!ytkownik zgadza si# nie wykorzystywa" Witryny ani !adnych Us'ug, Wydarze& 
Apple ani Zawarto%ci dostarczanych Mu przez Apple jako Deweloperowi Apple w !aden nieautoryzowany 
sposób, w szczególno%ci poprzez naruszenie, obci$!anie przepustowo%ci sieci lub korzystanie 
z Us'ug, Witryny lub Zawarto%ci do celów innych ni! dozwolone. Witryn# i Zawarto%" udost#pnione 
U!ytkownikowi chroni$ prawa autorskie i inne prawa w'asno%ci intelektualnej, a U!ytkownik zgadza 
si# przestrzega" wszystkich zawartych w nich powiadomie&, informacji licencyjnych i ogranicze& i je 
utrzymywa". O ile nie jest to wyra(nie dozwolone w niniejszym dokumencie lub w inny sposób dozwolone 
w oddzielnej umowie z Apple, U!ytkownik nie mo!e modyfikowa", publikowa", udost#pnia" w sieci, 
wynajmowa", dzier!awi", po!ycza", przekazywa", sprzedawa", uczestniczy" w przekazywaniu 
lub sprzeda!y, reprodukowa", redystrybuowa", wykonywa", wy%wietla" lub w jakikolwiek sposób 
wykorzystywa" jakiejkolwiek cz#%ci Witryny, Zawarto%ci ani Us'ug, ani te! tworzy" dzie' pochodnych 
na ich podstawie. U!ytkownik nie mo!e dekompilowa", odtwarza" kodu (ród'owego, dezasemblowa" 
ani próbowa" uzyska" kodu (ród'owego jakiegokolwiek oprogramowania lub sk'adników bezpiecze&stwa 
Us'ug, Witryny lub Zawarto%ci (z wyj$tkiem zakresu, w jakim jakiekolwiek powy!sze ograniczenie 
jest zabronione przez obowi$zuj$ce prawo, lub zakresu, w jakim takie dzia'ania s$ dozwolone przez 
jakiekolwiek warunki licencyjne towarzysz$ce powy!szym). Wyra(nie zabrania si# korzystania z Witryny, 
Zawarto%ci lub Us'ug w celu naruszania lub obchodzenia zabezpiecze& jakiejkolwiek sieci komputerowej, 



oprogramowania, hase', kodów szyfrowania, technicznych %rodków ochrony, manipulowania nimi lub 
w inny sposób anga!owania si# w jak$kolwiek nielegaln$ dzia'alno%", lub w celu umo!liwienia tego innym. 
Apple zachowuje w'asno%" wszystkich swoich praw do Witryny, Zawarto%ci, Wydarze& i Us'ug Apple 
i z wyj$tkiem przypadków wyra(nie okre%lonych w niniejszym dokumencie, !adne inne prawa ani licencje 
nie s$ przyznawane w sposób wyra(ny ani dorozumiany w odniesieniu do jakiejkolwiek w'asno%ci 
intelektualnej Apple.  
4. Poufno(). O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, U!ytkownik zgadza si#, !e wszelkie 
przedpremierowe oprogramowanie, us'ugi i/lub sprz#t Apple (w tym powi$zana dokumentacja i materia'y) 
dostarczone U!ytkownikowi jako Deweloperowi Apple („Materia'y przedpremierowe”) oraz wszelkie 
informacje ujawnione przez Apple U!ytkownikowi w zwi$zku z Wydarzeniami Apple b#d$ uznawane 
za i okre%lane jako „Informacje poufne Apple”.  
Niezale!nie od powy!szego Informacje poufne Apple nie obejmuj$: (a) informacji, które s$ 
ogólnie i zgodnie z prawem dost#pne publicznie bez winy lub naruszenia ze strony U!ytkownika; 
(b) informacji, które s$ udost#pniane publicznie przez Apple; (c) informacji, które zosta'y niezale!nie 
opracowane przez U!ytkownika bez u!ycia jakichkolwiek Informacji poufnych Apple; (d) informacji, 
które zosta'y zgodnie z prawem uzyskane od strony trzeciej, która mia'a prawo do ich przekazania lub 
ujawnienia U!ytkownikowi bez ogranicze&; lub (e) jakiegokolwiek oprogramowania i/lub dokumentacji 
stron trzecich dostarczonego U!ytkownikowi przez Apple wraz z warunkami licencyjnymi, które nie 
nak'adaj$ obowi$zku zachowania poufno%ci na u!ywanie lub ujawnianie takiego oprogramowania i/lub 
dokumentacji. Ponadto Apple zgadza si#, !e U!ytkownik nie b#dzie zwi$zany powy!szymi warunkami 
poufno%ci w odniesieniu do informacji technicznych o przedpremierowym oprogramowaniu i us'ugach 
i/lub sprz#cie Apple ujawnionych przez Apple na WWDC ()wiatowa Konferencja deweloperów Apple), 
z wyj$tkiem tego, !e U!ytkownik nie mo!e publikowa" zrzutów ekranu, pisa" publicznych recenzji ani 
redystrybuowa" jakichkolwiek takich materia'ów.  
5. Nieujawnianie i niewykorzystywanie informacji poufnych Apple. O ile wyra(nie nie uzgodniono 
tego z Apple lub Apple nie zezwoli na to na pi%mie, U!ytkownik zobowi$zuje si# nie ujawnia", nie 
publikowa" ani nie rozpowszechnia" !adnych Informacji poufnych Apple z wyj$tkiem udost#pniania 
ich innym Deweloperom Apple, którzy s$ pracownikami i wykonawcami pracuj$cymi dla tego samego 
podmiotu co U!ytkownik, i wy'$cznie w zakresie, w jakim Apple w inny sposób nie zabrania takiego 
ujawniania. Z wyj$tkiem celów, których dotyczy upowa!nienie w ramach pe'nienia funkcji Dewelopera 
Apple lub inne wyra(ne zezwolenie od Apple na pi%mie, U!ytkownik zobowi$zuje si# nie wykorzystywa" 
Informacji poufnych Apple w !aden sposób, w szczególno%ci dla korzy%ci w'asnej lub jakiejkolwiek 
strony trzeciej, w ka!dym przypadku bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez upowa!nionego 
przedstawiciela Apple. Ponadto U!ytkownik zobowi$zuje si# stosowa" uzasadnione %rodki ostro!no%ci, 
aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu, ujawnieniu, opublikowaniu lub rozpowszechnieniu 
Informacji poufnych Apple. U!ytkownik przyjmuje do wiadomo%ci, !e nieuprawnione ujawnienie lub 
wykorzystanie Informacji poufnych Apple mo!e spowodowa" nieodwracalne i powa!ne szkody dla 
Apple, które mog$ by" trudne do ustalenia. W zwi$zku z tym U!ytkownik zgadza si#, !e Apple b#dzie 
mie" prawo do ubiegania si# o natychmiastowy nakaz s$dowy w celu wyegzekwowania zobowi$za& 
U!ytkownika wynikaj$cych z niniejszej Umowy, oprócz wszelkich innych praw i %rodków, jakie mog$ 
przys'ugiwa" Apple. Je%li U!ytkownik jest zobowi$zany do ujawnienia Informacji poufnych Apple 
na mocy prawa, regulacji lub na mocy wa!nego nakazu s$du w'a%ciwej jurysdykcji, mo!e dokona" 
takiego ujawnienia, ale tylko wtedy, gdy powiadomi Apple przed dokonaniem takiego ujawnienia 
i do'o!y wszelkich stara& uzasadnionych z biznesowego punktu widzenia, aby ograniczy" ujawnianie 
i zapewni" poufne, ochronne traktowanie takich informacji. Ujawnienie informacji zgodnie z warunkami 
okre%lonymi w poprzednim zdaniu nie zwalnia U!ytkownika z obowi$zku zachowania tych informacji jako 
Informacji poufnych Apple.  



6. Licencja i ograniczenia dotycz&ce poufnych Materia'ów przedpremierowych. Je%li Apple dostarczy 
U!ytkownikowi Materia'y przedpremierowe, wówczas, pod warunkiem przestrzegania przez Niego warunków 
niniejszej Umowy, Apple niniejszym udziela U!ytkownikowi niewy'$cznych, niezbywalnych prawa i licencji 
na korzystanie z Materia'ów przedpremierowych wy'$cznie w ograniczonych celach okre%lonych w niniejszym 
punkcie 6; pod warunkiem jednak, !e je%li takie Materia'y przedpremierowe podlegaj$ odr#bnej umowie 
licencyjnej, U!ytkownik zgadza si#, !e umowa licencyjna towarzysz$ca takim materia'om, oprócz punktów 
4 i 5 niniejszej Umowy, b#dzie równie! regulowa" korzystanie z Materia'ów przedpremierowych. Ponadto 
U!ytkownik zgadza si#, !e w przypadku jakichkolwiek niezgodno%ci pomi#dzy punktami 4 i 5 niniejszej 
Umowy a ograniczeniami poufno%ci zawartymi w umowie licencyjnej umowa licencyjna b#dzie mia'a 
pierwsze&stwo. U!ytkownik zgadza si# nie wykorzystywa" Materia'ów przedpremierowych do celów 
innych ni! testowanie i/lub opracowywanie przez siebie produktu zaprojektowanego do dzia'ania 
w po'$czeniu z tym samym systemem operacyjnym, dla którego zosta'y zaprojektowane Materia'y 
przedpremierowe. Niniejsza Umowa nie przyznaje U!ytkownikowi !adnych praw ani licencji do w'$czania 
lub wykorzystywania jakiejkolwiek w'asno%ci intelektualnej Apple (w szczególno%ci tajemnic handlowych, 
patentów, praw autorskich, znaków towarowych i wzorów przemys'owych) w jakimkolwiek produkcie. 
Z wyj$tkiem przypadków wyra(nie okre%lonych w niniejszym dokumencie !adne inne prawa ani licencje nie 
s$ udzielane w sposób wyra(ny ani dorozumiany w odniesieniu do jakiejkolwiek w'asno%ci intelektualnej 
Apple. U!ytkownik zobowi$zuje si# nie dekompilowa", nie odtwarza" kodu (ród'owego, nie dezasemblowa" 
ani w inny sposób nie redukowa" Materia'ów przedpremierowych do formy zrozumia'ej dla cz'owieka oraz nie 
modyfikowa", nie udost#pnia" w sieci, nie wynajmowa", nie dzier!awi", nie przekazywa", nie sprzedawa" 
ani nie wypo!ycza" Materia'ów przedpremierowych w ca'o%ci ani w cz#%ci.  
7. Licencja i ograniczenia dotycz&ce zawarto(ci dla deweloperów. Jako Deweloper Apple 
U!ytkownik mo!e mie" dost#p do pewnych prawnie zastrze!onych zawarto%ci (w szczególno%ci 
do prezentacji wideo i nagra& d(wi#kowych), które Apple mo!e udost#pnia" U!ytkownikowi od czasu 
do czasu („Zawarto()”). Zawarto%" b#dzie uwa!ana za Informacje Poufne Apple, chyba !e zostanie 
to uzgodnione inaczej z Apple lub Apple zezwoli na to na pi%mie. U!ytkownik nie mo!e udost#pnia" 
Zawarto%ci nikomu, w tym mi#dzy innymi pracownikom i wykonawcom pracuj$cym dla tego samego 
podmiotu co U!ytkownik, niezale!nie od tego, czy s$ oni Deweloperami Apple, chyba !e Apple 
wyra(nie zezwoli inaczej. Z zastrze!eniem niniejszych warunków Apple udziela U!ytkownikowi 
osobistej i niezbywalnej licencji na dost#p do Zawarto%ci i korzystanie z niej w autoryzowanych celach 
jako Deweloper Apple; warunkiem jest, !e U!ytkownik mo!e pobra" tylko jedn$ (1) kopi# Zawarto%ci, 
a takie pobieranie musi zosta" zako&czone w czasie okre%lonym przez Apple dla takiego pobrania. 
Z wyj$tkiem przypadków wyra(nie dozwolonych przez Apple U!ytkownikowi nie wolno modyfikowa", 
t'umaczy", reprodukowa", rozpowszechnia" Zawarto%ci lub jakiejkolwiek jej cz#%ci, ani tworzy" prac 
pochodnych na jej podstawie. U!ytkownik nie mo!e wynajmowa", dzier!awi", po!ycza", sprzedawa", 
udziela" podlicencji, cedowa" Zawarto%ci ani w inny sposób przenosi" jakichkolwiek praw do niej. 
Apple i/lub licencjodawcy Apple zachowuj$ prawo w'asno%ci do samej Zawarto%ci oraz wszelkich 
jej kopii lub cz#%ci. Zawarto%" jest licencjonowana, a nie sprzedawana U!ytkownikowi przez Apple 
do u!ytku wy'$cznie na mocy niniejszej Umowy, a Apple zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie 
zosta'y wyra(nie przyznane U!ytkownikowi. Prawa U!ytkownika do korzystania i uzyskiwania dost#pu 
do Zawarto%ci wynikaj$ce z niniejszej licencji wygasn$ automatycznie bez powiadomienia ze strony 
Apple, je%li U!ytkownik nie zastosuje si# do któregokolwiek z tych postanowie&.  
8. Laboratoria zgodno(ci; wsparcie techniczne dla deweloperów (DTS). Jako Deweloper 
Apple U!ytkownik mo!e mie" dost#p do testów zgodno%ci oprogramowania i/lub sprz#tu Apple 
oraz laboratoriów programistycznych („Laboratorium”) i/lub incydentów wsparcia technicznego 
dla deweloperów („Us'ugi DTS”), które Apple mo!e od czasu do czasu udost#pnia" U!ytkownikowi 
jako korzy%" dla deweloperów Apple lub za osobn$ op'at$. U!ytkownik zgadza si#, !e wszelkie 
korzystanie z takich Laboratoriów i Us'ug DTS b#dzie odbywa" si# zgodnie z zasadami u!ytkowania 
us'ug Apple, które mog$ ulega" okresowym zmianom, za uprzednim powiadomieniem U!ytkownika 
lub bez takiego powiadomienia. Bez ograniczania powy!szego, Apple mo!e publikowa" w Witrynie 
i/lub wysy'a" U!ytkownikowi wiadomo%ci e-mail z powiadomieniami o takich zmianach. Obowi$zkiem 



U!ytkownika jest przegl$danie Witryny i/lub sprawdzanie poczty e-mail zarejestrowanej w Apple 
pod k$tem takich powiadomie&. U!ytkownik wyra!a zgod# na to, !e Apple nie b#dzie ponosi" 
odpowiedzialno%ci wobec U!ytkownika ani !adnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje 
lub przerwanie %wiadczenia takich us'ug. W ramach Us'ug DTS Apple mo!e dostarczy" U!ytkownikowi 
okre%lone fragmenty kodu, przyk'adowy kod, oprogramowanie i inne materia'y („Materia'y”). 
U!ytkownik zgadza si#, !e wszelkie Materia'y udost#pniane przez Apple w ramach Us'ug DTS 
s$ licencjonowane i b#d$ u!ywane przez U!ytkownika wy'$cznie zgodnie z warunkami do'$czonymi 
do Materia'ów. Apple zachowuje w'asno%" wszystkich swoich praw, tytu'ów i udzia'ów w takich 
Materia'ach i !adne inne prawa ani licencje nie s$ przyznawane w sposób wyra(ny ani dorozumiany 
w odniesieniu do jakiejkolwiek w'asno%ci intelektualnej Apple. U!ytkownik nie ma prawa do kopiowania, 
dekompilacji, in!ynierii wstecznej takich Materia'ów, udzielania na nie podlicencji ani w inny sposób ich 
rozpowszechniania, z wyj$tkiem przypadków wyra(nie okre%lonych w warunkach towarzysz$cych 
Materia'om. U"YTKOWNIK ZGADZA SI!, "E PROSZ$C O WSPARCIE TECHNICZNE W RAMACH 
US*UG DTS I JE OTRZYMUJ$C, NIE B!DZIE UDOST!PNIA% APPLE "ADNYCH INFORMACJI, 
W TYM INFORMACJI ZAWARTYCH W JEGO OPROGRAMOWANIU, KTÓRE S$ POUFNE DLA 
U"YTKOWNIKA LUB STRON TRZECICH. U"YTKOWNIK ZGADZA SI!, "E WSZELKIE 
POWIADOMIENIE, LEGENDA LUB ETYKIETA STANOWI$CE INACZEJ, ZAWARTE W TAKICH 
MATERIA*ACH DOSTARCZONYCH PRZEZ U"YTKOWNIKA APPLE B!D$ NIESKUTECZNE. APPLE 
MO"E SWOBODNIE WYKORZYSTYWA% WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, KTÓRE OTRZYMA OD 
U"YTKOWNIKA, W DOWOLNY SPOSÓB, KTÓRY UWA"A ZA W*A#CIWY, Z ZASTRZE"ENIEM 
WSZELKICH OBOWI$ZUJ$CYCH PATENTÓW LUB PRAW AUTORSKICH. Apple zastrzega sobie 
prawo do odrzucenia wniosku o dost#p do Laboratoriów lub Us'ug DTS w dowolnym momencie 
i z dowolnego powodu, w którym to przypadku Apple mo!e dokona" uznania na konto U!ytkownika 
z tytu'u odrzuconej pro%by o dost#p do laboratorium lub wsparcie. U!ytkownik ponosi wy'$czn$ 
odpowiedzialno%" za przywrócenie utraconych lub zmienionych plików, danych, programów 
lub innych dostarczonych materia'ów.  
9. Poprawka; komunikacja. Apple zastrzega sobie prawo, wed'ug w'asnego uznania, do zmiany 
niniejszej Umowy, w tym wszelkich zasad, w dowolnym momencie. U!ytkownik odpowiada za 
sprawdzanie wszelkich takich modyfikacji (w tym nowych warunków, aktualizacji, zmian, uzupe'nie&, 
modyfikacji i dodatkowych zasad i polityk) („Warunki dodatkowe”) przekazywanych mu przez Apple 
i zapoznawanie si# z nimi. Wszystkie Warunki dodatkowe s$ niniejszym w'$czone do niniejszej Umowy 
przez odniesienie, a dalsze korzystanie z Witryny b#dzie oznacza'o akceptacj# wszelkich Warunków 
dodatkowych. Ponadto Apple mo!e od czasu do czasu wysy'a" wiadomo%ci do U!ytkownika. Taka 
komunikacja mo!e mie" form# po'$cze& telefonicznych i/lub wiadomo%ci e-mail i mo!e obejmowa" 
w szczególno%ci informacje o cz'onkostwie, materia'y marketingowe, informacje techniczne oraz 
aktualizacje i/lub zmiany dotycz$ce udzia'u U!ytkownika jako Dewelopera Apple. Wyra!aj$c 
zgod# na niniejsz$ Umow#, U!ytkownik akceptuje przesy'anie takiej komunikacji przez Apple.  
10. Okres obowi&zywania i wyga(ni+cie. Apple mo!e usun$" lub zawiesi" U!ytkownika jako 
zarejestrowanego Dewelopera Apple w dowolnym momencie, wed'ug w'asnego uznania. Je%li 
Apple usunie U!ytkownika jako zarejestrowanego Dewelopera Apple, Apple zastrzega sobie prawo 
do odrzucenia ponownego zg'oszenia U!ytkownika w dowolnym momencie, wed'ug w'asnego uznania. 
U!ytkownik mo!e wypowiedzie" swoje uczestnictwo jako zarejestrowany Deweloper Apple w dowolnym 
momencie i z dowolnego powodu, powiadamiaj$c Apple na pi%mie o takim zamiarze. Z chwil$ takiego 
wypowiedzenia uczestnictwa lub, wed'ug uznania Apple, zawieszenia, wszelkie prawa i licencje udzielone 
U!ytkownikowi przez Apple wygasn$, w tym prawo dost#pu do Witryny, a U!ytkownik zobowi$zuje 
si# zniszczy" wszelkie Informacje poufne Apple, które s$ w jego posiadaniu lub pod jego kontrol$. 
Na !$danie Apple U!ytkownik zgadza si# przedstawi" Apple za%wiadczenie o takim zniszczeniu. 
*aden zwrot lub cz#%ciowy zwrot jakichkolwiek op'at uiszczonych na podstawie niniejszej Umowy lub 
jakichkolwiek innych op'at nie zostanie dokonany z !adnego powodu. Po rozwi$zaniu niniejszej Umowy, 
punkty 1, 3–5, 7 (ale tylko przez okres okre%lony przez Apple dla takiego u!ytkowania), 10–19 nadal b#d$ 
wi$!$ce dla stron.  



11. Niezale,ne tworzenie przez Apple. *adne z postanowie& niniejszej Umowy nie narusza 
prawa Apple do opracowywania, nabywania, licencjonowania, wprowadzania na rynek, promowania 
lub dystrybucji produktów, oprogramowania lub technologii dzia'aj$cych tak samo lub podobnie 
jak produkty, oprogramowanie lub technologie, które U!ytkownik mo!e rozwija", produkowa", 
sprzedawa" lub rozpowszechnia", lub mog$cych z nimi konkurowa".  
12. U,ywanie znaków towarowych, logo Apple itp. U!ytkownik zobowi$zuje si# przestrzega" 
wytycznych dotycz$cych znaków towarowych i praw autorskich Apple opublikowanych pod adresem: 
www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html („Wytyczne”), przy czym mog$ one by" od czasu 
do czasu modyfikowane. U!ytkownik zgadza si# nie u!ywa" znaków „Apple”, logo Apple, „Mac”, 
„iPhone”, „iPod touch” ani !adnych innych znaków nale!$cych do Apple lub licencjonowanych 
przez Apple w jakikolwiek sposób, z wyj$tkiem sytuacji, gdy uzyska na to wyra(n$ pisemn$ zgod# 
Apple w ka!dym przypadku lub zgodnie z wytycznymi Apple. U!ytkownik zgadza si#, !e wszelka 
warto%" firmy wynikaj$ca z autoryzowanego u!ywania przez Niego znaków Apple b#dzie stanowi" 
korzy%" Apple i b#dzie nale!e" do Apple.  
13. Brak gwarancji. FIRMA APPLE I JEJ SPÓ+KI ZALE*NE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, 
PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY I LICENCJODAWCY (ZBIORCZO „APPLE” DLA CELÓW 
NINIEJSZYCH PUNKTÓW 13 I 14) NIE OBIECUJ,, *E WITRYNA, ZAWARTO)-, US+UGI (W TYM 
ICH FUNKCJONALNO)- LUB FUNKCJE), LABORATORIA, US+UGI DTS ORAZ WSZELKIE INNE 
INFORMACJE LUB MATERIA+Y, KTÓRE U*YTKOWNIK OTRZYMA JAKO DEWELOPER APPLE (ZBIORCZO 
„US*UGA” DLA CELÓW NINIEJSZYCH PUNKTÓW 13 I 14) B.D, DOK+ADNE, NIEZAWODNE, 
TERMINOWE, BEZPIECZNE, BEZB+.DNE LUB NIEPRZERWANE, ANI NIE GWARANTUJ, USUNI.CIA 
WSZELKICH WAD. US+UGA JEST )WIADCZONA W STANIE „TAKIM, JAKIM JEST” I „W MIAR. 
DOST.PNO)CI” ORAZ MO*E ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. APPLE NIE MO*E 
ZAGWARANTOWA-, *E JAKAKOLWIEK ZAWARTO)- (W TYM PLIKI, INFORMACJE LUB INNE DANE), DO 
KTÓREJ U*YTKOWNIK MA DOST.P LUB KTÓR, POBIERA Z US+UGI, B.DZIE WOLNA OD WIRUSÓW, 
ZANIECZYSZCZE/ LUB DESTRUKTYWNYCH CECH. PONADTO APPLE NIE GWARANTUJE *ADNYCH 
WYNIKÓW ANI IDENTYFIKACJI LUB NAPRAWY PROBLEMÓW W RAMACH US+UGI I WYKLUCZA 
JAK,KOLWIEK ODPOWIEDZIALNO)- Z TYM ZWI,ZAN,. APPLE WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNO)- 
Z TYTU+U WSZELKICH GWARANCJI, WYRA0NYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI 
DOK+ADNO)CI, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNO)CI HANDLOWEJ I PRZYDATNO)CI DO 
OKRE)LONEGO CELU. APPLE ODRZUCA WSZELK, ODPOWIEDZIALNO)- Z TYTU+U DZIA+A/, 
ZANIECHA/ I ZACHOWA/ STRON TRZECICH BEZPO)REDNIO LUB PO)REDNIO DOTYCZ,CYCH 
KORZYSTANIA PRZEZ U*YTKOWNIKA Z US+UGI. U*YTKOWNIK PONOSI CA+KOWIT, 
ODPOWIEDZIALNO)- I WSZELKIE RYZYKO ZWI,ZANE Z KORZYSTANIEM Z US+UGI, 
W SZCZEGÓLNO)CI Z WSZELKIMI INFORMACJAMI UZYSKANYMI TAM. JEDYNYM ROZWI,ZANIEM 
PRZYS+UGUJ,CYM U*YTKOWNIKOWI W STOSUNKU DO APPLE Z TYTU+U NIEZADOWOLENIA Z 
US+UGI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z US+UGI. TO OGRANICZENIE ZADO)-UCZYNIENIA 
STANOWI CZ.)- UMOWY POMI.DZY STRONAMI. W ZAKRESIE, W KTÓRYM APPLE UDOST.PNIA 
U*YTKOWNIKOWI JAKO DEWELOPEROWI APPLE JAKIEKOLWIEK PRZEDPREMIEROWE 
OPROGRAMOWANIE, SPRZ.T LUB INNE PRODUKTY, US+UGI LUB INFORMACJE Z NIMI ZWI,ZANE, 
U*YTKOWNIK ROZUMIE, *E APPLE NIE JEST ZOBOWI,ZANY DO DOSTARCZANIA AKTUALIZACJI, 
UDOSKONALE/ ANI POPRAWEK PRODUKTÓW LUB US+UG, POWIADAMIANIA U*YTKOWNIKA 
O JAKICHKOLWIEK ZMIANACH W PRODUKTACH LUB US+UGACH ANI DO WPROWADZANIA LUB 
PUBLICZNEGO OG+ASZANIA PRODUKTÓW LUB US+UG W DOWOLNYM MOMENCIE W PRZYSZ+O)CI.  
14. Zrzeczenie si+ odpowiedzialno(ci. W ZAKRESIE NIEZABRONIONYM PRZEZ OBOWI,ZUJ,CE 
PRAWO APPLE W *ADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO)CI ZA ODSZKODOWANIA ZA 
OBRA*ENIA CIA+A ANI JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PO)REDNIE, WTÓRNE 
LUB OBJ.TE ODSZKODOWANIEM RETORSYJNYM, W SZCZEGÓLNO)CI ZA SZKODY WYNIKAJ,CE 
Z OPÓ0NIE/ W DOSTAWIE, ZA UTRAT. ZYSKÓW, DANYCH, KONTRAKTÓW LUB WARTO)CI FIRMY, 
PRZERWY W DZIA+ALNO)CI LUB INNE SZKODY LUB STRATY KOMERCYJNE ZWI,ZANE Z NINIEJSZ, 



UMOW,, KORZYSTANIEM LUB NIEMO*NO)CI, KORZYSTANIA Z US+UGI LUB Z NICH WYNIKAJ,CE, 
NIEZALE*NIE OD PRZYCZYNY, NIEZALE*NIE OD TEGO, CZY WYNIKAJ, Z UMOWY, GWARANCJI, 
CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNO)CI ZA PRODUKT, CZY TE* 
Z INNYCH PRZYCZYN, NAWET JE)LI APPLE ZOSTA+ POINFORMOWANY O MO*LIWO)CI WYST,PIENIA 
TAKICH SZKÓD, ORAZ NIEZALE*NIE OD NIESPE+NIENIA ZASADNICZEGO CELU KTÓREGOKOLWIEK ZE 
)RODKÓW ZARADCZYCH. W *ADNYM WYPADKU +,CZNA ODPOWIEDZIALNO)- APPLE WOBEC 
U*YTKOWNIKA, NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, ZA WSZYSTKIE SZKODY (OPRÓCZ SZCZEGÓLNYCH 
PRZYPADKÓW OBJ.TYCH STOSOWNYMI PRZEPISAMI PRAWA, KTÓRE DOTYCZ, OBRA*E/ CIA+A) NIE 
PRZEKROCZY KWOTY PI.-DZIESI.CIU DOLARÓW (50,00 USD).  
15. Uwagi i produkty stron trzecich. Do oprogramowania stron trzecich dostarczonego 
U!ytkownikowi przez Apple jako Deweloperowi Apple mog$ by" do'$czone osobne warunki licencyjne, 
w którym to przypadku takie warunki licencyjne b#d$ regulowa" korzystanie przez U!ytkownika z tego 
konkretnego oprogramowania stron trzecich. Wzmianki o stronach trzecich i produktach stron trzecich 
w jakichkolwiek materia'ach, dokumentacji, reklamach lub promocjach udost#pnianych U!ytkownikowi 
jako Deweloperowi Apple maj$ wy'$cznie charakter informacyjny i nie stanowi$ poparcia ani rekomendacji. 
Wszystkie specyfikacje i opisy produktów stron trzecich s$ dostarczane przez odpowiedniego sprzedawc# 
lub dostawc#, a Apple nie ponosi odpowiedzialno%ci za wybór i dzia'anie ani tych dostawców lub produktów 
ani korzystanie z nich. Wszelkie porozumienia, umowy lub gwarancje, je%li takie istniej$, s$ zawierane 
bezpo%rednio mi#dzy dostawcami a potencjalnymi U!ytkownikami.  
16. Kontrola eksportu.  

A. U!ytkownik nie mo!e wykorzystywa" ani w inny sposób eksportowa" ani reeksportowa" !adnych 
Informacji poufnych Apple otrzymanych od Apple, z wyj$tkiem przypadków dozwolonych przez 
prawo Stanów Zjednoczonych oraz prawo jurysdykcji, w której uzyskano Informacje poufne Apple. 
W szczególno%ci Informacje poufne Apple nie mog$ by" eksportowane ani reeksportowane (a) do 
!adnych krajów lub regionów obj#tych embargiem USA ani (b) do jakichkolwiek osób z listy Specially 
Designated Nationals Departamentu Skarbu USA, listy Denied Person prowadzonej przez Departament 
Handlu Stanów Zjednoczonych lub innych list podmiotów obj#tych ograniczeniami bez wymaganej zgody 
odpowiednich w'adz. Staj$c si# Deweloperem Apple lub korzystaj$c z jakichkolwiek Informacji poufnych 
Apple, U!ytkownik o%wiadcza i gwarantuje, !e nie znajduje si# w !adnym takim kraju i regionie ani 
na !adnej takiej li%cie. U!ytkownik zobowi$zuje si# równie!, !e nie b#dzie wykorzystywa" !adnych 
Informacji poufnych Apple do jakichkolwiek celów zabronionych przez prawo Stanów Zjednoczonych, 
w szczególno%ci do opracowywania, projektowania, wytwarzania lub produkcji broni j$drowej, 
chemicznej lub biologicznej lub jakichkolwiek innych celów wojskowych.  
B. U!ytkownik o%wiadcza, !e U!ytkownik ani !adne podmioty b$d( osoby bezpo%rednio lub 
po%rednio kontroluj$ce U!ytkownika lub znajduj$ce si# pod wspóln$ kontrol$ z U!ytkownikiem: 
(a) nie figuruj$ na jakichkolwiek listach sankcji w krajach lub regionach, w których dost#pny jest sklep 
App Store, (b) nie prowadz$ dzia'alno%ci gospodarczej w kraju ani regionie obj#tym embargiem USA ani 
(c) nie s$ wojskowymi u!ytkownikami ko&cowymi zgodnie z definicj$ i w zakresie okre%lonym w 15 CFR 
§ 744. Termin „kontrola”, u!yty w punkcie 16 tego dokumentu, oznacza posiadanie przez podmiot 
lub osob#, bezpo%rednio lub po%rednio, uprawnie& do okre%lania lub wp'ywania na okre%lanie zasad 
dotycz$cych zarz$dzania innym podmiotem, które zosta'y uzyskane przez posiadanie prawa g'osu, 
udzia'u w kapitale w'asnym, na mocy umowy lub w inny sposób.  

17. Prawo W'a(ciwe. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia, z wy'$czeniem przepisów 
kolizyjnych, i powinna by" interpretowana zgodnie z tym prawem. Strony podporz$dkowuj$ si# ponadto 
i zrzekaj$ sprzeciwu wobec jurysdykcji nast#puj$cych organów s$dowych: U.S. District Court for the 
Northern District of California, California Superior Court for Santa Clara County, Santa Clara County 
Municipal Court i wszelkich innych organów s$dowych w hrabstwie Santa Clara w odniesieniu 
do wszelkich sporów s$dowych wynikaj$cych z niniejszej Umowy.  



18. U,ytkownicy ko-cowi w instytucjach administracji pa-stwowej. Niektóre Poufne informacje 
Apple mog$ by" uznawane za „Towary komercyjne”, zgodnie z definicj$ w 48 CFR §2.101, obejmuj$ce 
„Komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „Dokumentacj# komercyjnego oprogramowania 
komputerowego”, zgodnie z rozumieniem tych terminów w 48 CFR §12.212 lub 48 CFR §227.7202, je%li 
dotyczy. Zgodnie z odpowiednimi przepisami w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §12.212 lub 
w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §227.7202-1 do 227.7202-4 licencja na Komercyjne 
oprogramowanie komputerowe oraz Dokumentacj# komercyjnego oprogramowania komputerowego jest 
udzielana u!ytkownikom ko&cowym w instytucjach administracji pa&stwowej Stanów Zjednoczonych 
(a) wy'$cznie jako licencja na Artyku'y komercyjne i (b) wy'$cznie z prawami gwarantowanymi dla 
wszystkich innych u!ytkowników ko&cowych zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu. 
Prawa niepublikowane s$ zastrze!one zgodnie z przepisami prawa autorskiego obowi$zuj$cymi 
w Stanach Zjednoczonych.  
19. Postanowienia ró,ne. *adne opó(nienie ani niepodj#cie dzia'a& w ramach niniejszej Umowy 
nie b#dzie stanowi" odst$pienia od zobowi$za& z wyj$tkiem jednoznacznego i pisemnego odst$pienia 
podpisanego przez upowa!nionego przedstawiciela firmy Apple, a !adne jednorazowe odst$pienie od 
zobowi$za& nie spowoduje trwaj$cego lub pó(niejszego odst$pienia. Niniejsza Umowa wi$!e nast#pców 
U!ytkownika, ale nie mo!e by" przeniesiona w ca'o%ci ani w cz#%ci przez U!ytkownika bez pisemnej 
zgody upowa!nionego przedstawiciela Apple. Ka!de nieuprawnione przeniesienie jest niewa!ne. Je%li 
jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za niewykonalne lub niewa!ne, postanowienie to zostanie 
ograniczone lub usuni#te w minimalnym niezb#dnym zakresie, aby niniejsza Umowa pozosta'a w pe'nej 
mocy, skuteczno%ci i wykonalno%ci. Niniejsza Umowa stanowi ca'o%" porozumienia mi#dzy stronami 
w odniesieniu do jej przedmiotu i zast#puje wszelkie wcze%niejsze lub równoczesne porozumienia 
dotycz$ce takiego przedmiotu. *adne uzupe'nienie, usuni#cie ani modyfikacja któregokolwiek 
z postanowie& niniejszej Umowy nie b#d$ wi$!$ce dla Apple, chyba !e zostan$ sporz$dzone na 
pi%mie i podpisane przez upowa!nionego przedstawiciela Apple. Strony potwierdzaj$, !e wyrazi'y 
!yczenie, aby niniejsza Umowa i wszystkie jej za'$czniki oraz zwi$zane z ni$ dokumenty by'y 
sporz$dzone w j#zyku angielskim. Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les 
documents connexes soient rédigés en anglais.  
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