
Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania 

  

WAŻNE — PRZECZYTAJ UWAŻNIE: 

  

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa”) stanowi prawną umowę zawartą 

pomiędzy użytkownikiem oraz spółką Brother Industries, Ltd. („Brother”, „my”, „Spółka”), której 

celem jest określenie sposobu korzystania z oprogramowania Brother „iPrint&Scan” (wraz z 

powiązanymi materiałami lub dokumentami) dostarczonym wraz z niniejszą Umową 

(„OPROGRAMOWANIE”). Jeśli użytkownik zgadza się być prawnie związany postanowieniami 

niniejszej Umowy, może korzystać z OPROGRAMOWANIA zgodnie z nimi. Jeśli użytkownik nie 

akceptuje postanowień niniejszej Umowy, nie otrzymuje licencji na OPROGRAMOWANIE i nie 

może z niego korzystać. 

  

■Regulamin. 

  

1. Prawa własności. 

  

Wszystkie prawa, tytuły prawne i udziały w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA (w tym 

wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej z nim związane) są własnością 

firmy Brother lub jej dostawców. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane. 

  

2. Przyznanie licencji. 

  

2.1 Brother udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na instalację i użytkowanie kopii 

OPROGRAMOWANIA na jego urządzeniach, w zakresie niezbędnym do zgodnego z 

przeznaczeniem użytkowania produktów Brother (w tym między innymi drukarek), w połączeniu z 

którymi OPROGRAMOWANIE będzie wykorzystywane („Urządzenie Brother”). 

  

2.2. Ponadto Brother udziela użytkownikowi licencji na sporządzenie tylko jednej kopii 

OPROGRAMOWANIA wyłącznie w celach archiwizacji i sporządzenia kopii zapasowej. Taka kopia 

musi zawierać te same powiadomienia dotyczące praw autorskich i praw własności intelektualnej co 

oryginał. 

  

2.3 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w ustępach 2.1 i 2.2 powyżej lub przypadkach 

dozwolonych przez prawo (którego to prawa nie można zgodnie z przepisami wyłączyć), 



użytkownik nie może (i) sporządzać kopii OPROGRAMOWANIA (w tym powiązanych 

dokumentów lub materiałów w OPROGRAMOWANIU, między innymi dokumentów, zdjęć, 

ilustracji i filmów dostarczonych przez Brother), (ii) dokonywać modyfikacji 

OPROGRAMOWANIA, (iii) odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować ani 

wykorzystywać OPROGRAMOWANIA w celu tworzenia utworów pochodnych ani (iv) 

wynajmować, udzielać podlicencji, przenosić (w sposób inny niż opisany w ustępie 3) lub 

dzierżawić OPROGRAMOWANIA. 

  

3. Przeniesienie. 

  

Użytkownik może trwale przenieść OPROGRAMOWANIE na dowolną osobę, pod warunkiem że 

podczas przenoszenia OPROGRAMOWANIA użytkownik musi również dokonać przeniesienia i 

dostarczyć na rzecz takiej osoby wszelkie uaktualnienia oraz powiązane materiały i dokumenty 

dostarczone użytkownikowi przez firmę Brother lub w jej imieniu oraz pod warunkiem, że taka 

osoba poinformuje Brother o akceptacji niniejszej Umowy w odniesieniu do takiego 

Oprogramowania. Niezależnie od powyższego użytkownik nie może dostarczyć takiej osobie żadnej 

kopii OPROGRAMOWANIA wykonanej przez niego zgodnie z postanowieniami ustępu 2.2.  Po 

przeniesieniu użytkownik musi usunąć wszelkie kopie OPROGRAMOWANIA wykonane przez 

niego i/lub znajdujące się na urządzeniach będących w jego posiadaniu bądź pod jego kontrolą.  

Gwarancja nie podlega przeniesieniu. 

  

4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI 

  

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE 

OFEROWANE JEST „W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST” BEZ UDZIELANIA ŻADNYCH 

GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ PISEMNYCH BĄDŹ USTNYCH, WYRAŹNYCH LUB 

DOROZUMIANYCH. FIRMA BROTHER W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA WSZELKIE 

DOROZUMIANE RĘKOJMIE LUB GWARANCJE SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, 

NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 

  

5. Ograniczenie odpowiedzialności. 

  

FIRMA BROTHER W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH, ZAKŁÓCENIA W 

PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, ZA SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE, 

RETORSYJNE LUB WYNIKOWE O DOWOLNYM CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z 

KORZYSTANIA, NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB KONSEKWENCJI KORZYSTANIA 



Z OPROGRAMOWANIA, NA MOCY UMOWY, PRAWA DELIKTOWEGO LUB NA INNEJ 

PODSTAWIE. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA NA SWOJE WYŁĄCZNE 

RYZYKO. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WADY OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIK 

PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY USŁUG, NAPRAWY LUB POPRAWIENIA, ORAZ — W 

ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO — UŻYTKOWNIK ZGADZA 

SIĘ ZRZEC BEZWARUNKOWO WSZYSTKICH PRAW USTAWOWYCH LUB INNEGO 

RODZAJU, KTÓRE MOŻE WYKORZYSTAĆ PRZECIWKO FIRMIE BROTHER W ZWIĄZKU 

Z TAKĄ WADĄ. Niezależnie od powyższego żadne z postanowień niniejszej umowy nie ogranicza 

praw ustawowych konsumenta, których nie można się zrzec zgodnie z obowiązującym prawem. 

  

6. Koszty i opłaty poniesione za korzystanie z OPROGRAMOWANIA przez użytkownika. 

  

Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że usługi udostępniane przez OPROGRAMOWANIE mogą 

być świadczone za pośrednictwem dowolnej metody komunikacji sieciowej i dowolnego serwera w 

chmurze obsługiwanego przez firmę Brother lub jej dostawców („Serwera”), a w związku z tym 

podczas korzystania z tego OPROGRAMOWANIA będzie naliczana opłata komunikacyjna 

wynikająca z użytkowania sieci i Serwera, którą poniesie użytkownik. Oprócz powyższej opłaty 

użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za koszty i wydatki, którymi zostanie obciążony w 

związku z korzystaniem z OPROGRAMOWANIA. Firma Brother w żadnym przypadku nie ma 

obowiązku dokonywać zwrotu powyższych opłat, kosztów ani wydatków. 

  

7. Usługi osób trzecich. 

  

OPROGRAMOWANIE umożliwia korzystanie z usług i aplikacji osób trzecich, w tym między 

innymi usług przechowywania w chmurze (zwanych łącznie „Usługami osób trzecich”), według 

własnego uznania. Usługi osób trzecich są regulowane warunkami osobno określonymi i 

dostarczonymi przez daną osobę trzecią. Korzystanie z takich Usług osób trzecich odbywa się na 

wyłączne ryzyko użytkownika i wedle jego własnego uznania, a Brother nie ponosi 

odpowiedzialności za zabezpieczenie minimalnej ilości miejsca dyskowego lub przestrzeni na dysku 

wymaganej do przechowywania plików i danych, nawet jeśli użytkownik nie ma wystarczająco 

miejsca lub przestrzeni podczas próby przeniesienia plików i danych do lub z Usług osób trzecich. 

Ponadto Brother nie ponosi odpowiedzialności za błędy, straty i szkody poniesione przez 

użytkownika i na jego mieniu (w tym wszelkie dane, które użytkownik przesyła lub usiłuje przesłać), 

zarówno widoczne, jak i niewidoczne, powstałe w wyniku połączenia OPROGRAMOWANIA z 

Usługami osób trzecich, w tym między innymi za straty lub szkody powstałe:  

i) na plikach lub danych, gdy użytkownik usiłował przesłać, pobrać lub w inny sposób przenieść je 

do lub z Usług osób trzecich;  

ii) w wyniku zmiany projektów, funkcji, struktury lub parametrów Usług osób trzecich; 



iii) w wyniku odnowienia lub wstrzymania Usług osób trzecich;  

iv) w wyniku przesyłu lub ujawnienia danych osobowych posiadanych przez użytkownika (celowego 

lub nie, niezależnie od tego, czy przesyłając lub ujawniając takie dane osobowe, użytkownik był 

świadom ryzyka, że takie dane osobowe mogą zostać ujawnione i dostarczone nieokreślonej liczbie 

osób trzecich na całym świecie poprzez usługi internetowe); oraz  

v) w wyniku awarii lub błędów spowodowanych przez korzystanie przez użytkownika z 

komputerów, urządzeń lub oprogramowania bądź z niego wynikających. 

  

8. Połączenie OPROGRAMOWANIA z urządzeniem Brother. 

  

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu połączenia OPROGRAMOWANIA z urządzeniem 

Brother online może być konieczna zmiana ustawień routerów i podanie adresów IP lub 

identyfikatorów oraz haseł do Usług osób trzecich. Brother nie będzie ponosić odpowiedzialności za 

problemy, spory lub powiązane szkody, które wystąpiły, kiedy użytkownik próbował połączyć 

OPROGRAMOWANIE z Urządzeniami Brother online, które są własnością, są zarządzane lub 

kontrolowane przez użytkownika lub inne osoby trzecie. 

  

9. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy. 

  

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej akceptacji przez użytkownika i pozostaje w mocy, 

chyba że użytkownik dokona przeniesienia OPROGRAMOWANIA zgodnie z niniejszą Umową, a 

jego odbiorca zobowiąże się wobec Brother do przestrzegania niniejszej Umowy w odniesieniu do 

OPROGRAMOWANIA. Brother ma jednak prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez uprzedzenia w 

przypadku naruszenia jej postanowień przez użytkownika. 

  

10. Przepisy eksportowe. 

  

Użytkownik nie ma prawa do eksportu ani reeksportu OPROGRAMOWANIA bądź jakichkolwiek 

jego kopii lub adaptacji w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa. 

  

11. Prawo właściwe. 

  

Niniejsza Umowa podlega prawu Japonii, a sądy japońskie mają wyłączną jurysdykcję w sprawach 

dotyczących niniejszej Umowy z wyjątkiem kwestii dotyczących jej egzekwowania, w których to 

przypadkach jurysdykcja sądów japońskich nie jest wyłączna. 

  

12. Klauzula salwatoryjna. 

  



Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za sprzeczne z prawem lub 

niemożliwe do wyegzekwowania w całości lub w części, takie postanowienie należy traktować 

oddzielnie oraz niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy i nie będzie miało to 

wpływu na ważność pozostałych postanowień i całości Umowy. 

  

13. Prawa osób trzecich. 

  

Postanowienia niniejszej Umowy pozostają wiążące wyłącznie dla Brother oraz użytkownika i nie 

oznaczają udzielenia żadnej korzyści ani prawa wykonania żadnej osobie trzeciej. 

  

14. Licencja osobista. 

  

Na mocy niniejszej Umowy firma Brother udziela praw wyłącznie użytkownikowi, a użytkownik nie 

może przenieść praw do OPROGRAMOWANIA ani w inny sposób przekazać 

OPROGRAMOWANIA, korzyści, zobowiązań ani praw udzielonych na mocy niniejszej Umowy 

osobie trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w ustępie 3. 

  

15. Oprogramowanie osób trzecich 

  

OPROGRAMOWANIE może zawierać oprogramowanie osób trzecich i/lub oprogramowanie open-

source (łącznie „Oprogramowanie osób trzecich”). Szczegółowe informacje dotyczące 

Oprogramowania osób trzecich można znaleźć w osobno określonych warunkach. 

  

16. Zmiany w Umowie 

  

Brother może aktualizować niniejszą Umowę w następujących przypadkach: a) Kiedy zmiany są 

dokonywane na korzyść użytkownika lub b) kiedy aktualizacje Umowy są stosowne, uzasadnione i 

nie są sprzeczne z celami polityki prywatności.Brother powiadomi użytkownika i umożliwi mu 

zapoznanie się z wszelkimi istotnymi zmianami lub aktualizacjami Umowy, zamieszczając 

informację w witrynie internetowej firmy Brother lub innymi stosownymi metodami przed wejściem 

w życie Umowy.  Po wejściu w życie zaktualizowanej Umowy użytkownik będzie nią związany, 

jeśli będzie nadal używać Oprogramowania. 

  

■Polityka prywatności 

  

Niniejsza Polityka prywatności określa warunki korzystania z aplikacji mobilnej Brother 

iPrint&Scan („OPROGRAMOWANIA”) spółki Brother Industries, Ltd. („Brother”, „my” lub 



„nasz”).  

  

1.  Przechowywanie informacji na naszym serwerze 

  

Kiedy użytkownik drukuje pliki pewnych typów za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA, pliki 

takie są automatycznie wysyłane na nasz serwer, konwertowane na format odpowiedni do druku, a 

następnie przesyłane z powrotem do urządzenia użytkownika. Jeśli użytkownik korzysta z 

OPROGRAMOWANIA do drukowania danych z usługi Gmail lub Google Drive, które są 

dostarczane przez firmę Google LLC. („Google”), OPROGRAMOWANIE automatycznie uzyska 

dostęp do danych zapisanych na serwerze firmy Google.   Następnie, o ile nie są drukowane dane z 

usługi Gmail, dane zostaną automatycznie wysłane na nasz serwer, przekonwertowane na format 

odpowiedni do druku i przesłane z powrotem do urządzeń użytkownika (produktów Brother). 

Wszelkie pliki, łącznie z powyższymi danymi, ale z wyjątkiem danych usługi Gmail, zostaną 

automatycznie usunięte wkrótce po takiej konwersji. Nasz serwer nie pełni funkcji pamięci masowej. 

Firma Brother nie uzyskuje dostępu, nie przechowuje ani nie wykorzystuje takich plików bez 

uprzedniej zgody użytkownika, z wyjątkiem celu konwersji danych zgodnie z powyższym opisem. 

  

2. Dane Urządzenia 

  

a. Dane z Urządzenia Brother 

Po zainstalowaniu OPROGRAMOWANIA informacje z urządzeń firmy Brother, na potrzeby których 

OPROGRAMOWANIE będzie używane („Urządzenie Brother”), w tym m.in. model produktu, 

numer seryjny, łączna liczba wydrukowanych stron, historia błędów, ustawienia urządzenia, 

ustawienia zadania drukowania oraz inne informacje o Urządzeniu Brother (zwane łączne „Danymi 

Produktu”) zostaną wysłane na nasz serwer.  

Jeśli użytkownik nie chce, aby jego Dane Produktu były wysyłane, musi usunąć zaznaczenie pola 

wyboru w obszarze Informacje > Informacje o użyciu > Wysyłaj informacje.  W przypadku 

dalszego użytkowania OPROGRAMOWANIA bez wyłączenia tej funkcji uznaje się, że użytkownik 

wyraził zgodę na wysyłanie Danych Produktu z Urządzenia Brother. 

 

b. Dane z Połączonych Urządzeń 

Informacje z urządzeń połączonych z Urządzeniem Brother („Połączone Urządzenia”), w tym m.in. 

informacje o systemie operacyjnym, identyfikator ustawień regionalnych, informacje o 

oprogramowaniu układowym, sposób użycia funkcji OPROGRAMOWANIA oraz historia użycia 

OPROGRAMOWANIA, a także inne informacje o Połączonym Urządzeniu (zwane łączne „Danymi 

Połączonego Urządzenia”) będą wysyłane na nasz serwer. 

 

c. Jak wykorzystujemy Dane Urządzenia 



Dane Produktu oraz Dane Połączonego Urządzenia (zwane łącznie Danymi Urządzenia), z 

wyjątkiem numeru seryjnego, nie mogą być wykorzystywane osobno ani w połączeniu z innymi 

informacjami będącymi w naszym posiadaniu w celu ustalenia tożsamości użytkownika. 

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania takich Danych Urządzenia wyłącznie w celu 

doskonalenia OPROGRAMOWANIA lub innych produktów oraz usług Brother, prowadzenia 

działań marketingowych lub badawczych bez identyfikowania użytkownika jako osoby, planowania 

produktowego lub w celu podjęcia innych czynności na korzyść klienta (łącznie „Cele”). Nie 

będziemy wykorzystywać Danych Urządzenia bez zgody użytkownika w żadnym innym celu.  

 

Dane Urządzenia obejmują numer seryjny Urządzenia Brother użytkownika. Numer seryjny może 

zostać powiązany z danymi, które użytkownik może zarejestrować w witrynie rejestracji naszej 

firmy. Nie wykorzystamy jednak numeru seryjnego w celu ustalenia tożsamości użytkownika ani w 

inny sposób niezgodny z Celami. Numer seryjny może być przechowywany na Serwerze 

znajdującym się w jednym z państw, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych 

osobowych porównywalnego z poziomem ochrony w państwie użytkownika. Będziemy jednak 

postępować z numerem seryjnym ściśle według zasad określonych w „Polityce prywatności Brother 

dla danych urządzeń”. Treść tej polityki dostępna jest w witrynie firmy Brother pod adresem < 

http://www.brother.com/privacy/device/index.htm>. 

 

Niezależnie od powyższych postanowień Brother lub podmioty stowarzyszone Brother mogą 

poprosić użytkownika o zgodę na wykorzystanie Danych Urządzenia do różnych celów marketingu 

bezpośredniego w trakcie dostarczania produktów lub świadczenia usług („Marketing bezpośredni”).  

Taka prośba o możliwość wykorzystania Danych Urządzenia do celów Marketingu bezpośredniego 

musi być złożona w sposób wyraźny i odrębny od niniejszej polityki prywatności.  Nie może ona 

być interpretowana w ten sposób, że użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie Danych Urządzenia do celów Marketingu bezpośredniego. Brother będzie 

wykorzystywać lub przekazywać swoim podmiotom powiązanym Dane Urządzenia do celów 

Marketingu bezpośredniego wyłącznie za aktywną zgodą użytkownika, a sama akceptacja niniejszej 

polityki prywatności nie będzie oznaczać zgody użytkownika na takie cele. 

 

Jeżeli użytkownik zainstalował wcześniej jakiekolwiek oprogramowanie lub aplikację do Urządzenia 

Brother (na potrzeby tego akapitu określenie Urządzenie Brother jest ograniczone wyłącznie do 

drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Brother), zainstalowanie OPROGRAMOWANIA może 

spowodować zastąpienie funkcji używanych do gromadzenia Danych Urządzenia w takim 

oprogramowaniu lub aplikacji.  W takim przypadku postanowienia sekcji 2 niniejszej Polityki 

prywatności mają zastosowanie do Danych Urządzenia gromadzonych i przetwarzanych w przy 

użyciu takiego poprzedniego oprogramowania lub aplikacji. 

  



3.  Wykorzystanie usługi Google Analytics w witrynie Brother 

  

Jeśli podczas początkowego wyboru Urządzenia Brother do użycia z OPROGRAMOWANIEM 

użytkownicy wybiorą produkt zgodny z Wi-Fi lub Wi-Fi Direct lub jeśli użytkownik wybierze 

Urządzenie Brother po raz pierwszy po aktualizacji OPROGRAMOWANIA (w tym w przypadku 

ponownego wybrania tego samego Urządzenia Brother), OPROGRAMOWANIE może 

automatycznie wyświetlić witrynę zarządzaną przez Brother lub jej spółkę zależną w regionie 

zamieszkania użytkownika („Witryna Brother”).  Witryna Brother wykorzystuje Google Analytics 

— narzędzie do analizy ruchu internetowego dostarczane przez Google.  W przypadku użycia 

Google Analytics Brother korzysta z plików cookie i identyfikuje Użytkownika za pomocą losowo 

przydzielonego identyfikatora klienta.Jeśli OPROGRAMOWANIE automatycznie wyświetli Witrynę 

Brother, Dane Produktu Użytkownika (w tym bez ograniczenia model produktu i numer seryjny) 

oraz Dane Połączonego Urządzenia Użytkownika (w tym m.in. informacje o kraju i języku 

Użytkownika) zostaną dodane jako parametry na końcu adresu URL Witryny Brother.  Podczas 

pierwszej wizyty użytkownika w Witrynie Brother dokonanej za pomocą adresu URL zawierającego 

parametr, a także podczas kolejnych wizyt w Witrynie Brother, parametr zostanie powiązany z 

losowo przypisanym identyfikatorem klienta użytkownika i zapisany w Google Analytics.  

Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystania narzędzia Google Analytics zawiera Ogólna 

polityka prywatności Brother Industries, Ltd., dostępna pod tym adresem. 

<https://global.brother/en/privacy> 

Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były gromadzone i przetwarzane przez Google Analytics, 

może zrezygnować z używania Google Analytics, pobierając i instalując dodatek Opt-out Add-on do 

narzędzia Google Analytics <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/>. 


