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Zasady dozwolonego użytku 
Lipiec 2021 
 
 

Niniejsze Zasady dozwolonego użytku („ZDU”) stanowią 
postanowienia, których Użytkownik i osoby działające w jego 
imieniu mają obowiązek przestrzegać podczas korzystania z 
udostępnianych przez nas usług internetowych („Usługi w 
chmurze”).  
 
1. Poświadczenia 

Użytkownik zobowiązuje się: 
• nie korzystać z fałszywej tożsamości w celu uzyskania 

dostępu do Usług w chmurze; 
• przechowywać poświadczenia i tokeny zabezpieczające z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz chronić je 
przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem bądź 
wykorzystaniem;  

• nie uzyskiwać dostępu do Usług w chmurze w sposób inny 
niż za pomocą własnego konta użytkownika bądź 
pozostałych dozwolonych przez nas metod;  

• nie podejmować prób ominięcia procesu uwierzytelniania 
lub zabezpieczeń konta użytkownika, technologii, które ono 
wykorzystuje, bądź jakichkolwiek hostów, sieci czy 
powiązanych z tymi rozwiązaniami kont ani nie ujawniać 
dotyczących nich danych; oraz 

• dbać, aby poświadczenia dostępu nie były udostępniane 
innym podmiotom i były używane wyłącznie przez osobę, 
której udzielono rzeczonych poświadczeń. Zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany poświadczeń dostępu, jeśli z 
uzasadnionych przyczyn uznamy, że taka modyfikacja jest 
konieczna. 

2. Zakaz dotyczący bezprawnego, szkodliwego lub 
niestosowanego użytku i treści o takim samym charakterze 

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ani nie promować, 
nie umożliwiać innym, nie zachęcać innych do ani też nie 
instruować ich w zakresie korzystania z Usług w chmurze w 
sposób naruszający prawo, szkodliwy lub niestosowny i nie 
przesyłać, przechowywać, pokazywać, rozpowszechniać albo 
udostępniać w inny sposób treści, które są prawnie zabronione, 
szkodliwe, oszukańcze, niezgodne z zasadami bądź obraźliwe. 
Korzystanie przez Użytkownika z Usług w chmurze i zawartość 
przechowywana przez niego w Usługach w chmurze nie będą: 
• naruszać jakichkolwiek przepisów lub regulacji prawnych 

bądź też praw innych osób;  
• szkodliwe dla innych osób lub ich reputacji w wyniku m.in. 

oferowania bądź rozpowszechniania nielegalnych towarów, 
usług, programów, promocji, programów szybkiego 
zarabiania i schematów Ponziego, czyli piramid 
finansowych, a także prób wyłudzania informacji, 
niedozwolonego gromadzenia danych i innych 
oszukańczych praktyk; 

• obejmować wprowadzania, przechowywania lub wysyłania 
hiperlinków ani umożliwiania w inny sposób dostępu do 
witryn zewnętrznych albo strumieniowych źródeł danych, 
co obejmuje również wbudowane widżety i inne metody 
dostępu, w całości lub w części zawartości Użytkownika, 
jeśli Użytkownik nie jest upoważniony do tego typu działań 
lub są one prawnie zabronione; 

• oszczercze, nieprzyzwoite, niewłaściwe, inwazyjne dla 
prywatności czy w inny sposób niedopuszczalne. 

3. Zakaz naruszania ograniczeń użytkowania 
Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować następujących 
działań: 
• odsprzedawania, przenoszenia, wypożyczania, oddawania 

w leasing lub publikowania Usług w chmurze, udzielania na 
nie podlicencji bądź też korzystania z Usług w chmurze w 
outsourcingu procesu biznesowego albo innej formie 

outsourcingu lub wielodostępnej sieci komputerowej 
(chyba że uzyskano na to nasze wyraźne pozwolenie); 

• inżynierii wsteczna, rozkładania na części, dekompilacji lub 
innych form modyfikacji, tworzenia dzieł pochodnych, 
scalania, naruszania mechanizmów zabezpieczających, 
naprawy albo próby pozyskania kodu źródłowego Usług w 
chmurze bądź wykorzystywanych przez nie technologii (z 
wyłączeniem zakresu, w jakim to ograniczenie konfliktuje z 
przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania 
Użytkownika);  

• uzyskiwania dostępu do Usług w chmurze w lokalizacji 
niedozwolonej lub objętej sankcjami bądź ograniczeniami 
licencyjnymi zgodnie z pozostającymi w mocy sankcjami 
i/lub przepisami oraz regulacjami dotyczącymi kontroli 
(ponownego) eksportu, w tym tymi obowiązującymi w Unii 
Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub 
wszelkich innych krajach, których mogą one dotyczyć. 
Ponadto użytkownik zobowiązuje się przesyłać jedynie 
zawartość nieobjętą kontrolą (np. w Unii Europejskiej 
oznaczenie tej kategorii to „N”, a w Stanach Zjednoczonych 
jest nim „N” w przypadku podawania numeru ECCN albo 
„EAR99”), o ile aktualne przepisy dotyczące kontroli 
(ponownego) eksportu bądź stosowne licencje albo 
zezwolenia rządowe nie stanowią inaczej. 

4. Zakaz niewłaściwego użytkowania 
Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować następujących 
działań: 
• korzystania z Usług w chmurze w celu ominięcia lub obejścia 

jakichkolwiek ograniczeń użytkowania i restrykcji 
obowiązujących dla wspomnianych Usług w chmurze 
(takich jak ograniczenia dostępu i przechowywania) albo 
mechanizmów monitorowania bądź też uniknięcia 
ponoszenia opłat; 

• uzyskiwania dostępu do lub korzystanie z Usług w chmurze 
w celu przeprowadzenia testu wydajności, stworzenia 
konkurencyjnego produktu albo konkurencyjnej usługi, a 
także kopiowanie ich funkcji bądź interfejsu użytkownika; 
zakłócania prawidłowego działania lub naruszania 
zabezpieczeń któregokolwiek z naszych systemów; 

• rozpowszechniania, publikowania, wysyłania lub ułatwiania 
wysyłania niechcianych, masowych wiadomości e-mail lub 
innych wiadomości, promocji, reklam bądź ofert, co 
obejmuje reklamy handlowe i ogłoszenia informacyjne. 
Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować i nie ukrywać 
nagłówków wiadomości e-mail ani nie przybierać 
tożsamości nadawcy bez wyraźnego pozwolenia z jego 
strony. 

5. Zakaz naruszania zabezpieczeń  
Użytkownik deklaruje, że nie będzie korzystać z Usług w 
chmurze w sposób, który może spowodować lub ułatwić 
naruszenie zabezpieczeń Usług w chmurze bądź 
wykorzystywanych przez nie technologii. A w szczególności 
zobowiązuje się: 
• podjąć zasadne środki zabezpieczające przed atakami na 

nasze zabezpieczenia oraz przedostaniem się wirusów i 
złośliwego kodu do naszego systemu, dostępnych na 
miejscu rozwiązań sprzętowych lub programowych albo 
usług, z którymi Użytkownik nawiązuje połączenie bądź 
których używa do uzyskiwania dostępu do Usług w chmurze; 

• nie przeprowadzać jakichkolwiek testów penetracyjnych 
Usług w chmurze lub wykorzystywanych przez nie 
technologii, a także nie używać ich do wykonywania tego 
typu testów bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej 
zgody; oraz 
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• nie używać do uzyskiwania dostępu do lub korzystania z 
Usług w chmurze urządzeń niezgodnych ze standardowymi, 
branżowymi zasadami bezpieczeństwa (np. tymi 
dotyczącymi ochrony hasła, ochrony przez wirusami, 
aktualizacji i poziomów poprawek). 

6. Nasze mechanizmy monitorowania; raportowanie i kontrola 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że my i nasi 
podwykonawcy możemy monitorować zgodność z ZDU za 
pośrednictwem Usług w chmurze. Zastrzegamy sobie prawo 
do sprawdzenia jakichkolwiek naruszeń ZDU. Użytkownik 
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas o jakichkolwiek 
naruszeniach, o których może wiedzieć, i na naszą prośbę 
udzielić nam pomocy w powstrzymaniu tych naruszeń, 
zminimalizowaniu ich bądź usunięciu ich skutków. My, nasi 
podwykonawcy lub upoważnieni przedstawiciele możemy 
przeprowadzić weryfikację zgodności z niniejszymi ZDU w 
lokalizacji Użytkownika bądź na jego stacjach roboczych albo 
serwerach po wystosowaniu powiadomienia z rozsądnym 
wyprzedzeniem. Możemy wykonać operację usunięcia, 
uniemożliwienia dostępu lub modyfikacji w odniesieniu do 
jakiejkolwiek zawartości albo zasobu, które naruszają 
niniejsze ZDU bądź inne umowy regulujące korzystanie z 
Usług w chmurze zawarte między nami a Użytkownikiem. 
Możemy zgłosić wszelką aktywność, która zgodnie z naszymi 
podejrzeniami narusza przepisy lub regulacje, 
przedstawicielom stosownych służb porządkowych, organom 
regulacyjnym albo innym, odpowiednim podmiotom trzecim. 
W przypadku otrzymania od podmiotu trzeciego zgłoszenia 
informującego, że sposób korzystania przez Użytkownika z 
Usług w chmurze lub jego zawartość naruszają prawa 
rzeczonego podmiotu bądź przepisy albo regulacje, możemy 
udostępnić informacje o kliencie stosownie do sytuacji. 

7. Prawo autorskie / DMCA. Firma Siemens nie odpowiada na 
powiadomienia o naruszeniach praw autorskich związane z 
zawartością zgodnie z jej Zasadami dotyczącymi praw 
autorskich. Zasady dotyczące praw autorskich są dostępne 
pod adresem www.siemens.com/sw-terms/dmca. 
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