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Na poniższej liście wymieniono dodatkowe warunki korzystania mające zastosowanie do określonych Produktów. 
Każda pozycja na liście Produktów zawiera co najmniej jeden przypis dotyczący Produktu. Przypisy stanowią 
uzupełnienie warunków niniejszej Umowy. Definicje dla każdego przypisu znajdują się pod listą. O ile odpowiedni 
Dokument Zamówienia nie stanowi inaczej, korzystanie z rozszerzeń Produktu jest dopuszczalne w takim samym 
zakresie, jaki został określony w odniesieniu do odpowiadającego im Produktu. Oprócz definicji przedstawionych 
w Umowie Ramowej do Warunków korzystania dla poszczególnych Produktów mają zastosowanie następujące 
definicje: 
 

 „Uwierzytelnianie” oznacza korzystanie z dowolnego mechanizmu udostępnionego przez firmę Esri 
umożliwiającego uzyskiwanie dostępu do usług lokalizacyjnych ArcGIS Platform. Bieżącą listę mechanizmów 
uwierzytelniania można znaleźć w sekcji dokumentacji Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie 
(https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/). 

 

Produkty desktopowe 
 ArcGIS Desktop (Advanced, Standard lub Basic) (26) 
 ArcGIS Earth (20; 65) 
 ArcGIS Explorer Desktop (20) 
 ArcGIS for AutoCAD (20) 
 ArcPad (13) 
 ArcReader (20) 
 ArcGIS for Personal Use (3; 26) 
 

Produkty serwerowe 
 ArcGIS Enterprise 
 ▪ Standard lub Advanced (17; 21; 23; 31) 
 ▪ Workgroup Standard lub Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30) 
 ▪ ArcGIS GIS Server (Standard lub Advanced) (31) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Basic (31; 39) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard lub Advanced) (26; 28; 29; 30) 
 ▪ ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39) 
 ▪ ArcGIS Maritime (2) 
 Opcjonalne serwery funkcji oprogramowania ArcGIS Enterprise: 
 ▪ ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server 

Standard (31) 
 Opcjonalne serwery funkcji oprogramowania ArcGIS Enterprise Workgroup: 
 ▪ ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server i ArcGIS Notebook Server 

Standard (4) 
 ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31) 
 ArcGIS World Geocoder Basic (67) 
 

Produkty dla deweloperów 

 Subskrypcja ArcGIS Developer 
 ▪ Wszystkie plany (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103) 
 ▪ Plany Builder, Professional, Premium lub Enterprise (24, 26, 77, 92) 
 ▪ Plan Essentials (90) 
 ▪ ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19) 
 ▪ ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET/Qt (16; 19) 
 ▪ ArcGIS Engine Developer Kit i rozszerzenia (16; 19; 22; 26) 
 ▪ ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64) 
 ▪ ArcGIS CityEngine SDK i Procedural Runtime (105; 19) 

 ArcGIS Maps SDK for Unity/Unreal Engine (15; 62; 64) 
 ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin .NET, Qt/Swift (16;19) 
 ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64) 

 

https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/
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 Licencja wdrożeniowa ArcGIS Runtime dla Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt lub Swift 
 ▪ Lite (15; 62; 64) 
 ▪ Basic lub Standard (1; 14; 15; 18) 
 ▪ Advanced (14; 15; 18) 
 Licencja wdrożeniowa ArcGIS Engine dla Windows/Linux i rozszerzenia (15; 22; 26) 
 Esri File Geodatabase API (47) 
 
 

Mobile 
 ArcGIS Navigator (14) 
 

Inne 
 ArcGIS Hub (85) 
 ArcGIS Indoors (86) 
 ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101) 
 ArcGIS Indoors Spaces (100; 101) 
 ArcGIS IPS (100; 101) 
 ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud — bezpłatny użytkownik (74) 
 ArcGIS Insights (17) 
 Licencja operatora Site Scan for ArcGIS (32; 33) 
 ArcGIS GeoAnalytics Engine 
 ▪ Połączone plany dotyczące dodatkowych godzin podstawowych (103) 
 ▪ Rozłączony plan (27, 102) 
 

Online Services 
 Subskrypcje usługi ArcGIS Online są udostępniane za pośrednictwem wielu programów sprzedaży: 
 ▪ Komercyjny Detaliczny, Umowy korporacyjne i Programy Rządowe (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103) 
 ▪ Programy Edukacyjne (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103) 
 ▪ Programy Non-profit (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103) 
 Plan Publiczny (66; 68; 74; 75; 76; 80) 
 Klienci z następujących kategorii mają te dodatkowe prawa: 
 ▪ Komercyjny Detaliczny (72) 
 ▪ Umowy Korporacyjne (72) 
 ▪ Rządowy (72) 
 ▪ Organizacje Non Profit i Pozarządowe (72) 
 ▪ Programy dla Prasy/Mediów (72) 
 ▪ Programy Edukacyjne (71) 
 Subskrypcja ArcGIS AEC Project Delivery (83) 
 ArcGIS Velocity (103) 
 ArcGIS for Microsoft Planetary Computer — maszyna Pro (104) 
 

Przypisy: 
1. Nie można używać do edytowania geobazy w wersji Enterprise za pośrednictwem połączenia Direct 

Connect. 
2. Oprogramowania nie można używać w nawigacji. 
3. Licencjonowane wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. 
4. – Ograniczone do 1 czterordzeniowego serwera. 
 – Można instalować na osobnym komputerze. 

5–10. Zastrzeżone. 
11. Aplikacje utworzone za pomocą ArcGIS AppStudio Developer Edition podlegają warunkom korzystania 

z Licencji Wdrożeniowej ArcGIS Runtime. 
12. Zastrzeżony. 
13. Licencjonowane jako Licencja Podwójna. 
14. Oprogramowania można używać do celów nawigacji. 
15. Licencjonowane jako Licencja Wdrożeniowa. 
16. Klient może korzystać z zestawów SDK lub interfejsów API do tworzenia Aplikacji o Wartości Dodanej 

oraz do dystrybuowania tych Aplikacji o Wartości Dodanej wśród swoich użytkowników końcowych lub 
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stron trzecich i udzielania licencji na ich użytkowanie w dowolnym miejscu nieobjętym zakazem na 
podstawie odpowiednich przepisów eksportowych. 

17. Klient zobowiązuje się nie dystrybuować błyskawicznych bibliotek klienckich Oracle ani ich dokumentacji 
dołączonej do Produktu. Oracle jest beneficjentem niniejszej Umowy, nie będąc zarazem jej stroną, 
wyłącznie w odniesieniu do błyskawicznych bibliotek klienckich Oracle. Ustawa Uniform Computer 
Information Transaction Act (UCITA) nie dotyczy używania błyskawicznych bibliotek klienckich Oracle 
przez Klienta. 

18. W przypadku używania ciągu licencji jako technologii włączania licencji wymagana jest Licencja 
Wdrożeniowa na Aplikację o Wartości Dodanej na użytkownika na urządzenie. 

19. Licencja nie może być używana do tworzenia internetowych Aplikacji o Wartości Dodanej lub Aplikacji 
o Wartości Dodanej na serwerze. 

20. Licencjonowane jako Licencja na Redystrybucję. 
21. Dodatkowe warunki korzystania https://www.esri.com/legal/software-license dla Licencji Nazwanego 

Użytkownika zawiera Umowa Ramowa. 
22. a. Użytkownik końcowy musi nabyć licencję na Oprogramowanie ArcGIS Engine dla Windows/Linux lub 

inną wersję Oprogramowania ArcGIS Desktop (Basic, Standard lub Advanced), aby uzyskać prawo 
do korzystania z aplikacji ArcGIS Engine na jednym komputerze; oraz 

 b. Rozszerzeń ArcGIS Engine dla systemów Windows/Linux nie wolno używać w połączeniu 
z Oprogramowaniem ArcGIS Desktop w celu korzystania z Aplikacji o Wartości Dodanej ArcGIS 
Engine. Jeden użytkownik może mieć wiele Aplikacji o Wartości Dodanej ArcGIS Engine 
zainstalowanych na 1 komputerze, wyłącznie do własnego użytku. 

23. Komunikacja międzysystemowa 
a. Klient może skorzystać z podstawowego loginu do usługi, aby umożliwić jednokierunkowe 

przesyłanie danych między systemami jedynie z możliwością odczytu z ArcGIS Enterprise lub ArcGIS 
Online do innych firmowych systemów biznesowych w organizacji klienta, dostarczanych przez firmy 
trzecie. Klient może używać Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Viewer lub 
Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 1 jako podstawowego loginu do usługi, 
dopóki Esri nie wprowadzi prawdziwego poświadczenia logowania do usługi. Konkretne 
Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Viewer lub Poświadczenie Logowania 
Nazwanego Użytkownika Poziomu 1 używane jako podstawowy login do usługi może być stosowane 
wyłącznie w celu integracji międzysystemowej i nie może być jednocześnie stosowane przez 
Nazwanego Użytkownika w celu uzyskania dostępu do systemu. 

b. Klient może skorzystać ze standardowego loginu do usługi, aby umożliwić dwukierunkową 
komunikację międzysystemową z możliwością odczytu i zapisu pomiędzy ArcGIS Enterprise lub 
ArcGIS Online i innymi firmowymi systemami biznesowymi w organizacji klienta, dostarczanymi przez 
firmy trzecie. Klient może używać Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Editor (lub 
wyższego) lub Poświadczeń Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 2 jako standardowego 
loginu do usługi, dopóki Esri nie wprowadzi prawdziwego poświadczenia logowania do usługi. 
Konkretne Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Editor (lub wyższego) lub 
Poświadczenie Logowania Nazwanego Użytkownika Poziomu 2, używane jako standardowy login 
do usługi może być stosowane wyłącznie w celu integracji międzysystemowej i nie może być 
jednocześnie stosowane przez Nazwanego Użytkownika w celu uzyskania dostępu do systemu. 

24. Z Oprogramowania można korzystać wyłącznie do celów tworzenia, testowania i demonstrowania 
prototypowych Aplikacji o Wartości Dodanej oraz do tworzenia pamięci podręcznych map. Klient może 
korzystać z Aplikacji o Wartości Dodanej oraz pamięci podręcznych map za pomocą Licencji ArcGIS 
Enterprise na Serwer Pośredniczący oraz Licencji na Serwer Wdrożeniowy. Oprogramowanie i Dane 
mogą być zainstalowane na wielu komputerach i używane przez wszystkich deweloperów ArcGIS, 
subskrybentów z subskrypcją Builder lub wyższą; wszelkie inne Oprogramowanie jest licencjonowane 
jako Licencja Pojedyncza. 

25. Zastrzeżone. 
26. Rozmiar danych Klienta w geobazie ograniczony jest do 10 gigabajtów. 
27. Nie można wykorzystywać do generowania przychodów przez świadczenie usług stronom trzecim. 
28. Korzystanie jest ograniczone do 10 jednoczesnych użytkowników końcowych korzystających z aplikacji 

innych niż aplikacje ArcGIS Enterprise Workgroup lub ArcGIS GIS Server Workgroup. Ograniczenie to 
dotyczy także korzystania z Oprogramowania ArcGIS Desktop, Oprogramowania ArcGIS Engine oraz 
aplikacji osób trzecich, które łączą się bezpośrednio z jakąkolwiek geobazą danych ArcGIS Enterprise 

https://www.esri.com/legal/software-license


 
 

E300 (Polish) 
 

Strona 4 z 6 December 7, 2022 

 

Workgroup lub ArcGIS GIS Server Workgroup. Liczba połączeń z aplikacji internetowych nie jest 
ograniczona. 

29. Oprogramowanie wymaga obsługiwanej wersji SQL Server Express. Obsługiwane wersje są wymienione 
w wymaganiach systemowych produktu na stronie internetowej Esri. 

30. Korzystanie jest ograniczone do 10 gigabajtów danych Klienta. Wszystkie komponenty muszą być 
zainstalowane na pojedynczym serwerze. 

31. Obejmuje Licencję na Zastosowania Awaryjne. 
32. Użytkowanie tego oprogramowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem licencji pilota (np. FAA, 

EASA itp.) umożliwiającej sterowanie dronami. 
33. Klient może używać magazynu online dostarczanego wraz z tym oprogramowaniem do przechowywania 

zasobów Klienta zebranych lub przetworzonych przy użyciu tego oprogramowania. 
34–38. Zastrzeżone. 

39. Żadnej funkcji edytowania zawartej w ArcGIS GIS Server nie można używać z ArcGIS GIS Server Basic 
i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic. 

40-46. Zastrzeżone. 
47. Klient może tworzyć Aplikacje o Wartości Dodanej, korzystające z Esri File Geodatabase API, 

i dystrybuować je wśród swoich użytkowników końcowych. 
48–61. Zastrzeżone. 

62. Aplikacje o Wartości Dodanej muszą być używane w połączeniu z innymi Produktami Esri. 
63. Aplikacje o Wartości Dodanej do wdrażania w sieci muszą być używane w połączeniu z innymi 

Produktami Esri. 
64. W połączeniu z Aplikacjami o Wartości Dodanej można używać także technologii stron trzecich, o ile te 

Aplikacje o Wartości Dodanej są zawsze używane w połączeniu z innymi Produktami Esri. 
65. Może być używane wyłącznie w połączeniu z innymi Produktami Esri. W połączeniu z oprogramowaniem 

ArcGIS Earth można używać także technologii osób trzecich, o ile oprogramowanie ArcGIS Earth jest 
zawsze używane w połączeniu z innymi Produktami Esri. 

66. Tylko klienci z aktywną płatną subskrypcją Online Services mogą przechowywać geokodowane wyniki 
wygenerowane przez usługę World Geocoding Service. 

67. Ograniczone do 250 000 000 geokodów w rocznym okresie subskrypcji. 
68. Klient może korzystać z danych udostępnionych za pośrednictwem Usługi Infograficznej wyłącznie do 

celów wyświetlania i nie może zapisywać żadnych danych udostępnionych za pośrednictwem tej usługi. 
69. Można korzystać do wszelkich celów biznesowych organizacji Klienta. 
70. Można korzystać do celów deweloperskich i testowych w organizacji Klienta. 
71. Można korzystać do celów nauczania w organizacjach edukacyjnych. 
72. Można korzystać do wewnętrznych celów biznesowych instytucji Klienta. 
73. Zastrzeżony. 
74. Można korzystać do użytku osobistego. 
75. Klient może umożliwić osobie trzeciej korzystanie z Aplikacji o Wartości Dodanej wyłącznie w ramach 

udostępniania publicznego tych aplikacji z zastosowaniem Narzędzi Udostępniania. Klient nie może 
korzystać w ramach tej subskrypcji z Aplikacji o Wartości Dodanej do własnego wewnętrznego użytku 
biznesowego, chyba że Klient jest instytucją edukacyjną korzystającą z Aplikacji o Wartości Dodanej tylko 
w celach dydaktycznych, autoryzowaną organizacją pozarządową lub non-profit albo organizacją 
prasową lub medialną. 

76. Klient nie może tworzyć prywatnych grup lub przyłączać się do jakichkolwiek prywatnych grup. 
77. Klient może odpłatnie rozpowszechniać wśród stron trzecich Aplikacje o Wartości Dodanej obsługiwane 

wyłącznie za pośrednictwem Licencji Nazwanych Użytkowników ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise 
stron trzecich. 

78. Obejmuje licencję na Wdrożenie Aplikacji Komercyjnej. 
79. Zastrzeżone. 
80. Umożliwia zarejestrowanym studentom instytucji edukacyjnej bezpośredni dostęp do Online Services 

i udostępnienie pojedynczej subskrypcji więcej niż 1 zarejestrowanemu studentowi tylko w celach 
dydaktycznych. 

81. Zastrzeżony. 
82. Nazwany Użytkownik może wbudować swoje Poświadczenia Logowania Nazwanego Użytkownika do 

skryptu ArcGIS API for Python wyłącznie do celów zautomatyzowania pracy, wyłącznie do użytku przez 
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Nazwanego Użytkownika, którego Poświadczenia Logowania Nazwanego Użytkownika są wbudowane 
w ten skrypt. 

83. Klient musi użyć osobnej Subskrypcji AEC Project Delivery dla każdego swojego klienta („Kontrahenta”). 
Klient może (i) korzystać z Subskrypcji AEC Project Delivery wyłącznie na potrzeby współpracy 
z Kontrahentem przy pracach projektowych; oraz (ii) zapewnić Kontrahentowi dostęp Nazwanego 
Użytkownika do Subskrypcji AEC Project Delivery, aby mógł on korzystać z Subskrypcji AEC Project 
Delivery na potrzeby współpracy przy projekcie, który Klient realizuje dla Kontrahenta. Klient nie może 
korzystać z Licencji Nazwanego Użytkownika do żadnych innych celów. Klient ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za przestrzeganie przez Kontrahenta niniejszych warunków użytkowania i dopilnuje, 
aby po zakończeniu projektu Kontrahent zaprzestał korzystania z Subskrypcji AEC Project Delivery. 

84. Zastrzeżony. 
85. Licencje na oprogramowanie i subskrypcje dołączone do ArcGIS Hub mogą być używane wyłącznie do 

obsługi inicjatyw społecznych uruchamianych za pośrednictwem ArcGIS Hub. Klient może zezwolić 
osobom trzecim na zostanie Nazwanymi Użytkownikami ArcGIS Hub wyłącznie w celu angażowania się 
w działania społeczności. Klienci mogą zezwolić pracownikom, agentom, konsultantom lub kontrahentom 
na zostanie Nazwanymi Użytkownikami ArcGIS Hub wyłącznie w celu administrowania, utrzymywania 
i obsługiwania inicjatyw społecznych za pośrednictwem ArcGIS Hub. Żadne inne korzystanie z licencji 
na oprogramowanie i subskrypcji zawartych w ArcGIS Hub nie jest dozwolone. 

86. Klient może zezwolić na używanie licencji na oprogramowanie i subskrypcji dołączonych do ArcGIS 
Indoors wyłącznie w celu aktywowania funkcji ArcGIS Indoors, zgodnie z definicją w Dokumentacji 
ArcGIS Indoors. Żadne inne korzystanie z licencji na oprogramowanie i subskrypcji zawartych w ArcGIS 
Indoors nie jest dozwolone. 

87. Zastrzeżone. 
88. Zastrzeżone. 
89. Klient może rozpowszechniać wśród stron trzecich, bezpośrednio lub za pośrednictwem własnych 

kanałów sprzedaży, generujące przychody Aplikacje o Wartości Dodanej, które uzyskują dostęp do usług 
lokalizacji ArcGIS Platform za pośrednictwem uwierzytelniania. Wszystkie generujące przychody 
Aplikacje o Wartości Dodanej muszą korzystać z uwierzytelniania podczas uzyskiwania dostępu do usług 
lokalizacji ArcGIS Platform. 

90. Klient może mieć wiele subskrypcji w instytucji przeznaczonych do celów deweloperskich i testowych. 
Klient może używać tylko jednej subskrypcji w instytucji na potrzeby wdrożonych Aplikacji o Wartości 
Dodanej. 

91. Migracja aplikacji — deweloper, który ma Aplikacje o Wartości Dodanej utworzone za pomocą 
następujących narzędzi: 

 a. Interfejsy API klienta (w tym interfejs JavaScript 4.x i dowolne wersje zestawów Runtime SDK, 
rozwiązania REST, biblioteki Open Source do tworzenia map od firmy Esri, obsługiwane biblioteki 
Open Source do tworzenia map od innych firm) — należy przejść na używanie usług lokalizacyjnych 
ArcGIS Platform w aplikacjach do 30 kwietnia 2022 r. 

 b. Interfejs API JavaScript 3.x — należy przejść na używanie usług lokalizacyjnych ArcGIS Platform 
w aplikacjach do 31 grudnia 2022 r. 

92. Klient może tylko tworzyć grupy prywatne lub uczestniczyć w grupach prywatnych w ramach subskrypcji 
deweloperskiej i testowej instytucji ArcGIS Online dołączonej do subskrypcji ArcGIS Developer. 

93. Zastrzeżone. 
94. Zastrzeżone. 
95. Zastrzeżone. 
96. Klient może korzystać z usług obrazowych ArcGIS na potrzeby interaktywnego, nieprogramowego 

dostępu uzyskiwanego wyłącznie przez Nazwanych Użytkowników. Programowe wykorzystanie usług 
obrazowych ArcGIS (np. klasyfikacja wsadowa, deep learning itp. lub eksportowanie ponad 10 MB 
danych jednocześnie) nie jest dozwolone. 

97. Użytkownicy końcowi Klienta, którzy zostaną poproszeni o klucz API na potrzeby użycia z Aplikacją 
o Wartości Dodanej od innej firmy, muszą generować takie klucze API, korzystając z subskrypcji ArcGIS 
Developer. Klucze API wygenerowane za pomocą konta usługi ArcGIS Online nie są dozwolone w takim 
scenariuszu. 

98. Zastrzeżony. 
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99. Typy użytkowników uwzględnione w produkcie ArcGIS Indoors Maps są licencjonowane wyłącznie na 
potrzeby korzystania z funkcji zdefiniowanych w dokumentacji produktów ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS 
Indoors Spaces i ArcGIS IPS. 

100. Klient może tworzyć wyłącznie Aplikacje o Wartości Dodanej do użytku przez typy użytkowników podane 
w produkcie ArcGIS Indoors Maps z funkcjami związanymi z tworzeniem map wnętrz, wyszukiwaniem 
tras, nawigacją, wyznaczaniem tras lub określaniem pozycji. 

101. Aby korzystać z aplikacji Workspace Reservations lub Space Planner, należy dysponować licencją 
ArcGIS Indoors Spaces. 

102. Każdy Plan Rozłączony jest ograniczony do jednego klastra produkcyjnego. 
103. Obejmuje usługi Online Services lub pojemność, z których można korzystać w ramach modelu 

wykorzystania. Klient może w razie potrzeby zakupić dodatkowe opcje subskrypcji, aby umożliwić dalsze 
korzystanie z odpowiednich usług Online Services lub pojemności. Firma Esri z wyprzedzeniem przekaże 
administratorowi konta subskrypcji Klienta powiadomienie o wykorzystaniu i wygaśnięciu subskrypcji. 
Firma Esri zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Klienta do usług Online Services lub 
pojemności, gdy wykorzystanie subskrypcji osiągnie 100% całkowitej przydzielonej lub opłaconej z góry 
pojemności lub usług Online Services. W przypadku włączenia przekroczeń firma Esri będzie wystawiać 
faktury co miesiąc z dołu, a Klient odpowiada za opłacenie wygenerowanych kosztów przy zastosowaniu 
odpowiednich stawek. Firma Esri zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Klienta do Oferty Esri 
w razie wystąpienia zaległości w płatnościach. Firma Esri niezwłocznie przywróci Klientowi dostęp do 
Oferty Esri po wykupieniu przez Klienta dostępu do tej Oferty Esri. 

104. Plików połączeń ArcGIS Cloud Store (plików ASC) preinstalowanych na maszynach wirtualnych Pro nie 
wolno kopiować ani w inny sposób przenosić na żadne inne urządzenie. 

105. Klient może korzystać z zestawów SDK lub interfejsów API do tworzenia Aplikacji o Wartości Dodanej 
oraz do rozpowszechniania tych Aplikacji o Wartości Dodanej wśród swoich użytkowników końcowych 
i udzielania licencji na ich użytkowanie w dowolnym miejscu nieobjętym zakazem na podstawie 
odpowiednich przepisów eksportowych. 

 




