Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania („EULA”)
Niniejsza umowa powinna zostać zamieszczona i zaakceptowana w portalu HP
Partner Link Pay-per-use. HP musi uzyskać rzeczywiste potwierdzenie, że
umowa ta została zaakceptowana przez upoważnionego do tego pracownika
Klienta (a nie przez sprzedawcę, który instaluje oprogramowanie, lub przez
przypadkową osobę, która korzysta z drukarki).
UWAGA: NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA
(„EULA”) PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WBUDOWANEJ APLIKACJI I USŁUGI OPARTEJ NA SIECI WEB
(„APLIKACJA”). NINIEJSZA UMOWA JEST UMOWĄ PRAWNĄ, KTÓRA ZOSTAŁA ZAWARTA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM
(A), OSOBĄ FIZYCZNĄ ALBO POJEDYNCZYM PODMIOTEM PRAWNYM, A (B) SPÓŁKĄ HP Inc., I KTÓRA REGULUJE
KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TEJ APLIKACJI ZAINSTALOWANEJ NA OKREŚLONEJ DRUKARCE DESIGNJET
LUB PAGEWIDE XL. NALEŻY ZAAKCEPTOWAĆ LUB ODRZUCIĆ WARUNKI TEJ UMOWY EULA. W TYM CELU NALEŻY
ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIE POLE W FORMULARZU.
Niniejsza aplikacja automatycznie gromadzi informacje dotyczące użytkowania drukarki. Informacje te są
wysyłane w bezpieczny sposób za pośrednictwem Internetu i pomagają firmie HP określić, w jaki sposób drukarka
jest używana i które funkcje są najważniejsze dla użytkownika. Ponadto podczas procesu konfiguracji Aplikacji
zostanie wyświetlona prośba o podanie informacji kontaktowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail). Wszelkie
dane są przechowywane i wykorzystywane zgodnie z Informacjami o prywatności przedstawionymi poniżej. Nie
są przeprowadzane obowiązkowe ankiety ani nie są wysyłane dodatkowe wiadomości e-mail. Aby Aplikacja
przestała automatycznie gromadzić dane dotyczące drukarki, należy odinstalować tę Aplikację.

Informacje o prywatności
HP Inc. (HP) szanuje prywatność swoich klientów i stara się ją chronić. Firma HP przedstawia niniejsze informacje
dotyczące poufności w celu poinformowania, że za zgodą użytkownika Aplikacja umożliwia okresowe wysyłanie
informacji dotyczących konfiguracji i użycia drukarki z urządzenia do firmy HP drogą internetową. Informacje
przesłane do HP służą do ulepszania produktów i usług, przeprowadzenia dostosowanej analizy użycia drukarki
oraz obliczania łącznych statystyk użycia. Mogą być one również wykorzystane w celu ustalenia prawa do udziału
w określonych programach z nagrodami przyznawanymi na podstawie statystyk użycia.
Firma HP zbiera dane o stanie i użyciu drukarki oraz inne dane specyficzne dla drukarki. Dane specyficzne dla
drukarki oraz informacje kontaktowe użytkownika będą także udostępniane określonemu dla użytkownika
autoryzowanemu Sprzedawcy produktów marki HP, aby Sprzedawca taki mógł lepiej obsługiwać użytkownika,
zaspokajać jego potrzeby w zakresie atramentów HP DesignJet lub PageWide XL i pomagać mu w sprawniejszym
świadczeniu usług. W celu uruchomienia niniejszej Aplikacji dane te będą udostępniane wyłącznie innym
podmiotom, również zagranicznym, zajmującym się drukarkami HP DesignJet lub PageWide XL i materiałami
eksploatacyjnymi. Na liście poniżej określono rodzaje informacji, które mogą być zbierane przez Aplikację:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nazwa i numer produktu
Numer seryjny
Wersja oprogramowania sprzętowego
Ilość, marka i rodzaj używanego atramentu
Ilość i rodzaj używanego nośnika (papieru)
Dane o stanie drukarki dotyczące mechanizmu drukującego, głowicy drukującej, wkładu
atramentowego i nośników
Dane o użytkowaniu drukarki, w tym dane o błędach drukarki
Informacje dotyczące zadań drukowania (nazwa zadania, rozmiar wydruku, jakość wydruku, czas
drukowania, liczba stron itd.)

•

Statusy kalibracji

HP będzie chronić poufność wszelkich zebranych danych osobowych zgodnie z oświadczeniem o ochronie
prywatności znajdującym się pod adresem hp.com/go/privacy oraz informacjami dotyczącymi ochrony danych
osobowych znajdującymi się pod adresem http://welcome.hp.com/country/privacy/privacynotice where
applicable. Firma HP podejmie wszelkie niezbędne środki ostrożności przy przetwarzaniu zebranych danych o
stanie drukarki i danych dotyczących jej używania.

Warunki użytkowania
Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania całego sprzętu, przeprowadzania konserwacji w pełnym zakresie oraz
serwisowania go na potrzeby korzystania z Aplikacji. Gdy użytkownik wyrazi zgodę na zainstalowanie niniejszej
Aplikacji na komputerze, tym samym wyraża zgodę na używanie Aplikacji w celu dołączenia go do usługi
internetowej, która będzie dostarczać firmie HP oraz wybranemu autoryzowanemu sprzedawcy produktów marki
HP informacje na temat drukarki, używanych materiałów eksploatacyjnych oraz zapotrzebowania na materiały
eksploatacyjne. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych
informacji oraz aktualizowania tych informacji przez cały czas używania Aplikacji, tak aby zawsze były one
prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne.

Wypowiedzenie Umowy
Może dojść do sytuacji, w której określonemu dla użytkownika Autoryzowanemu sprzedawcy produktów marki
HP zostanie wypowiedziane uczestnictwo w programie „HP Partner Link”. W tym przypadku firma HP wyśle do
użytkownika wiadomość e-mail z powiadomieniem o zaistniałej sytuacji i Aplikacja przestanie działać.
Użytkownik może skontaktować się z firmą HP i poprosić o nowego autoryzowanego sprzedawcę produktów
marki HP.
Może się również zdarzyć, że użytkownik będzie chciał zmienić swojego autoryzowanego sprzedawcę produktów
marki HP, z którym współpracuje i który jest zdefiniowany w Aplikacji. W takim przypadku nowy sprzedawca może
zainstalować własną Aplikację, która zastąpi istniejącą.
Firma HP może wypowiedzieć umowę użytkownikowi, wstrzymać jego uczestnictwo lub zmienić warunki
uczestnictwa, łącznie z dostępem do całej Aplikacji lub jej części, bez powiadomienia, w dowolnym momencie i z
dowolnego powodu. Użytkownik może przerwać swoje uczestnictwo i uzyskać dostęp do Aplikacji w dowolnym
momencie. W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków pozwolenie na używanie Aplikacji
przez użytkownika automatycznie wygasa.
Jeśli firma HP zakończy program, wtedy wyśle do użytkownika wiadomość e-mail z powiadomieniem o zaistniałej
sytuacji i Aplikacja przestanie działać.

Zastrzeżenia
PROGRAM „HP PARTNER LINK” JEST OFEROWANY „W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”, A
CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIEM PROGRAMU PONOSI UŻYTKOWNIK. JEŚLI MATERIAŁY LUB
USŁUGI MAJĄ POTWIERDZONĄ WADĘ, UŻYTKOWNIK, A NIE FIRMA HP, PONOSI PEŁNE KOSZTY ZWIĄZANE Z
WSZYSTKIMI KONIECZNYMI NAPRAWAMI I USŁUGAMI SERWISOWYMI. W SPOSÓB WYRAŹNY HP ODRZUCA WSZELKIE
WYRAŹNE, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO PROGRAMU „HP Partner Link” (W TYM
W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKIE DOMNIEMANE LUB USTAWOWE GWARANCJE CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ). BEZ
OGRANICZENIA OGÓLNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ HP NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE PROGRAM HP
SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB ŻE PROGRAM HP BĘDZIE WOLNY OD USZKODZEŃ, W PORĘ, BEZPIECZNY,
BEZ BŁĘDÓW I ŻE WSZYSTKIE USTERKI WYSTĘPUJĄCE W PROGRAMIE HP ZOSTANĄ NAPRAWIONE. FIRMA HP NIE
UDZIELA GWARANCJI CO DO WYNIKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM PROGRAMU HP,
ORAZ CO DO DOKŁADNOŚCI I WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI UZYSKIWANYCH ZA POŚREDNICTWEM
PROGRAMU HP. ŻADNE USTNE LUB PISEMNE PORADY LUB INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA

POŚREDNICTWEM PROGRAMU HP LUB OD HP, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH HP LUB INNYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH HP
LUB ICH DOSTAWCÓW (LUB ICH DYREKTORÓW, CZŁONKÓW ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA, PRACOWNIKÓW LUB
AGENTÓW JAKIEGOKOLWIEK TEGO TYPU PODMIOTU) (ZBIORCZO „WSZYSTKIE STRONY HP”) NIE MOGĄ STANOWIĆ
GWARANCJI. HP NIE WYPŁACI ŻADNYCH ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA.

Ograniczenie gwarancji
Pomimo że Aplikacja zapewnia komunikację elektroniczną z firmą HP i z wybranym autoryzowanym sprzedawcą
produktów marki HP, firma HP nie zapewnia gwarancji w zakresie realizowania usługi związanej z materiałami
eksploatacyjnymi przez autoryzowanego sprzedawcę produktów marki HP względem użytkownika lub jego
reakcji na potrzeby użytkownika.
Aplikacja wysyła pocztą elektroniczną informacje o materiałach eksploatacyjnych i zamówienia na nie do
wybranego autoryzowanego sprzedawcy produktów marki HP. Ponieważ poczta elektroniczna nie jest
bezpiecznym narzędziem komunikacji i wiadomość e-mail może trafić w niepowołane ręce, firma HP nie zapewnia
gwarancji w zakresie bezpieczeństwa informacji wysyłanych przez Aplikację.

