
UMOWA LICENCYJNA POJEDYNCZEGO UŻYTKOWNIKA SOFTWARE FONTOWEGO 
 
1. STRONY UMOWY I UDZIELENIE LICENCJI 
Firma Font Bureau, Inc. (dalej zwana „Licencjodawcą”) mająca siedzibę przy 50 Melcher Street, #2, Boston, Massachusetts 02210 udziela kupującemu ten 
pakiet z czcionkami (dalej zwanemu „Licencjobiorcą”) nietransferowalnego, niewyłącznego prawa do używania fontów (wspólnie dalej zwanych „Software 
Fontowym”) towarzyszącym niniejszemu dokumentowi (dalej zwanemu „Umową”) na w sumie nie więcej niż jednym (1) komputerze i/lub Centralnej 
Jednostce Procesorowej (Central Processing Unit - CPU). 
 
2. WYPOWIEDZENIE UMOWY 
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, jednakże Licencjodawca może, pismem do Licencjobiorcy, wypowiedzieć tę Umowę z powodu jakiegokolwiek 
materialnego uchybienia tej Umowie przez Licencjobiorcę z zachowaniem (30) trzydziestodniowego okresu. Pismo to będzie wyszczególniało zarzucane 
uchybienia Licencjobiorcy i żądało zadośćuczynienia. Jeśli Licencjobiorca nie dokona naprawy uchybień w przeciągu (30) trzydziestu dni Umowa 
automatycznie zostaje rozwiązana. W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu tej Umowy Licencjobiorca jest zobowiązany do zwrotu 
Licencjodawcy całości oryginalnego Software Fontowego wraz z towarzyszącymi mu drukowanymi materiałami. Licencjobiorca ma obowiązek zniszczenia 
wszelkich kopii Software Fontowego oraz złożenia Licencjodawcy pisemnego oświadczenie, że wszystkie kopie Software Fontowego zostały zniszczone. 
W przypadku rozwiązania Umowy z powodu uchybienia jej zapisom przez Licencjobiorcę, żadne stwierdzenie tej umowy nie będzie traktowane jako 
odstąpienie od prawnie przysługujących Licencjodawcy praw i odszkodowań. 
 
3. DOZWOLONE SPOSOBY UŻYWANIA I OGRANICZENIA 
Licencjobiorca może wykonać jedną kopię Software Fontowego jedynie w celu archiwizacji. Archiwalna kopia musi zawierać wszystkie dane zawarte 
w oryginalnym Software Fontowym. Jakakolwiek kopia musi w widoczny sposób ukazywać wszystkie zapisy dotyczące praw autorskich (Copyright) 
i znaków towarowych (Trademark) obecnych w oryginalnym Software Fontowym. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, 
Licencjobiorca zobowiązuje się nie dekompilować, nie rozpracowywać, nie deasemblować, nie modyfikować, ani w części ani w całości Software Fontowego. 
Licencjobiorca zobowiązuje się nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie leasingować, nie wypożyczać, nie udostępniać w sieci, nie podlicencjonowywać, nie 
dystrybuować Software Fontowego, ani w całości ani w części jakiejkolwiek osobie trzeciej. Dotyczy to takich między innymi osób trzecich jak klienci, 
agencje, studia nie wyłączając innych. Licencjobiorca zobowiązuje się nie tworzyć pochodnych prac opartych na Software Fontowym lub na projekcie 
czcionek przez niego reprezentowanych. Licencjobiorca zobowiązuje się nie reformatować Software Fontowego i nie regenerować Software Fontowego do 
innego formatu. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych w Umowie, Licencjobiorca zobowiązuje się nie kopiować żadnych drukowanych materiałów, które 
mogą towarzyszyć Software Fontów.  
 
4. OGRANICZENIA ZAŁĄCZANIA (EMBEDDING) 
(a) Z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych w Umowie, załączanie i przesyłanie Software Fontowego jest zabronione. Jako przykład, nie ograniczenie, 
formatami zawierającymi załączane kroje pism są .pdf (Acrobat), Web Embedding Technology (WEFT), Flash i format TrueDoc. Software Fontowy został 
stworzony z zastosowaniem bitów ograniczających możliwość edycji plików zawierających załączony Software Fontowy. Licencjobiorca niniejszym zgadza 
się nie dokonywać zmian w Software Fontowym lub bitów ograniczających możliwość edycji plików w Software Fontowym. Licencjobiorca zobowiązuje się 
do podjęcia najlepszych starań aby uniemożliwić transfer Software Fontowego do nieautoryzowanych użytkowników gdy tworzy dokumenty z załączonym 
Software Fontowym. 
 
(b) Licencjobiorca ma prawo do tworzenia nieedytowalnych dokumentów .pdf wykorzystujących Software Fontowy na potrzeby wydruków w zakładzie 
usługowym lub na drukarce. 
 
(c) Licencjobiorca nie ma prawa dystrybuować dokumentów wykorzystujących lub zawierających załączony Software Fontowy poprzez Internet lub inne 
formy dystrybucji lub systemy pobierania plików przez nieautoryzowanych użytkowników. Takie działanie wymaga zakupu rozszerzenia licencji. Jeśli 
chcesz publikować dokumenty zawierające załączony Software Fontowy poprzez Internet lub chcesz w inny sposób dystrybuować lub umożliwiać ich 
pobieranie poprzez strony nielicencjonowane niniejszą Umową musisz skontaktować się z FontBureau w celu zakupu odpowiedniego rozszerzenia licencji. 
 
(d) Licencjobiorca nie ma prawa tworzyć lub dystrybuować pomiędzy stronami nie wymienionymi w Licencji dokumentów lub grafiki zawierającej załączoną 
kopię Software Fontowego w postaci obrazu całości lub znacznej ilości zestawu znaków projektu kroju pisma zamieszczonego w Software Fontowym. 
 
5. PRZYDZIELENIE 
Licencjobiorca nie może transferować ani przydzielać jakichkolwiek praw udzielonych mu na podstawie tej Umowy. W przypadku upadłości Licencjobiorcy 
Umowa automatycznie ulega rozwiązaniu. 
 
6. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
Software Fontowy jest wyłączną własnością Licencjodawcy. Software Fontowy zawiera materiały chronione prawem autorskim, zawiera tajemnice 
handlowe i inne materiały własnościowe. Software Fontowy jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych i innych postanowień traktatów 
międzynarodowych. Ta Umowa nie może być postrzegana jako przekazanie jakichkolwiek innych praw niż te, które są wyraźnie w niej dopuszczone. 
Licencjodawca zastrzega wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszystkie inne formy własności intelektualnej odnośnie Software Fontowego. 
 
7. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 
Licencjobiorca będzie odpowiedzialny za zgodność z prawem obowiązującym w kraju i za granicą włączając w to między innymi wszystkie prawa Stanów 
Zjednoczonych i regulacji dotyczących kontroli eksportu lub transferu technologii. 
 



 
8. POUFNOŚĆ 
Licencjobiorca przedsięweźmie wszelkie dostępne kroki aby zabezpieczyć Software Fontowy przed jakimkolwiek bezprawnym użyciem, powieleniem, 
podlicencjonowaniem lub dystrybucją. Dodatkowo Licencjobiorca zapewni, że wszelkie Poufne Informacje dostarczone przez Licencjodawcę w powiązaniu 
z lub wywodzące się z Software Fontowego pozostaną ściśle poufne i nie opublikuje ani nie ujawni tych Poufnych Informacji w jakimkolwiek czasie, ani 
w trakcie obowiązywania Umowy, ani po jej rozwiązaniu. Licencjobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności  ustaleń i klauzul tej Umowy. 
 
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Licencjobiorca wyraźnie przyjmuje do wiadomości i przystaje na to, że Licencjobiorca używa Software Fontowego na swoje własne ryzyko. Software 
Fontowy i związana z nim dokumentacja jest dostarczona w takiej a nie innej postaci baz jakiejkolwiek gwarancji i rękojmii. LICENCJODAWCA WYRAŹNIE NIE 
UDZIELA JAKIEJKOLWIEK SFORMUŁOWANEJ WPROST LUB DOMYŚLNEJ RĘKOJMI I GWARANCJI WŁĄCZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI GWARANCJE HANDLOWE ORAZ 
GWARANCJE CO DO ODPOWIEDNIOŚCI DO DANEGO ZASTOSOWANIA. LICENCJODAWCA NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE SOFTWARU FONTOWEGO BĘDZIE 
NIEZAKŁÓCONE CZY BEZBŁĘDNE CZY TEŻ, ŻE SOFTWARE FONTOWY JEST POZBAWIONY WAD. NIE BYŁO W ZAMIARZE, ANI TEŻ FAKTYCZNIE NIE PROJEKTOWANO 
I NIE WYTWORZONO SOFTWARU FONTOWEGO DO UŻYWANIA GO W JAKICHKOLWIEK SYTUACJACH, W KTÓRYCH BŁĄD SOFTWARU FONTOWEGO MÓGŁ PROWADZIĆ 
DO ŚMIERCI, USZKODZENIA CIAŁA CZY FIZYCZNYCH BĄDŹ ŚRODOWISKOWYCH SZKÓD. SOFTWARE FONTOWY NIE JEST ODPORNY NA BŁĘDY I NIE BYŁO W ZAMIARZE 
ABY BYŁ UŻYWANY PRZY KONTROLI I DZIAŁANIU URZĄDZEŃ I SPRZĘTU STEROWANIA PROCESAMI WYTWÓRCZYMI, ANI ABY BYŁ UŻYWANY W URZĄDZENIACH 
NAWIGACYJNYCH. SOFTWARE FONTOWY NIE JEST ZALEŻNY OD CZASU ZEGAROWEGO. PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE SOFTWARU FONTOWEGO JEST ZALEŻNE OD 
WYKORZYSTANIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ HARDWARU I SOFTWARU ZGODNEGO Z ROKIEM 2000. W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE BĘDZIE PONOSIŁ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED LICENCJOBIORCĄ, ANI ŻADNĄ OSOBĄ TRZECIĄ CZY TO POWIĄZANĄ KONTRAKTEM CZY W INNY SPOSÓB, ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKŁE 
SZKODY WŁĄCZAJĄC W TO UTRACONE KORZYŚCI, UTRACONE ZAROBKI, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, WYNIKŁE Z UŻYWANIA SOFTWARU FONTOWEGO NAWET 
W PRZYPADKU GDY LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SYTUACJI. Całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy 
w stosunku do Licencjobiorcy w żadnym wypadku nie może przekroczyć wymienialnego kosztu Software Fontowego. 
 
10. INNE PRAWA 
Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe szkody lub domyślnej gwarancji. 
JAKAKOLWIEK DOMYŚLNA GWARANCJA LUB WARUNEK STWORZONY PRZEZ PRAWO OBOWIĄZUJE TYLKO PRZEZ OKRES TRZYDZIESTU (30) DNI. NIE ISTNIEJĄ 
ŻADNE INNE OKRESY GWARANCYJNE LUB INNE WARUNKI PO OKRESIE TRZYDZIESTU (30) DNI GWARANCJI. Powyższe wyłączenia mogą nie dotyczyć Ciebie. 
W przeciwnym przypadku użytkownik wyraża zgodę, że cała domyślna gwarancja traci moc po trzydziestu (30) dniach lub po najkrótszym innym terminie 
dozwolonym przez prawo – którykolwiek z tych dwóch okresów jest krótszy 
 
11. PRAWO WŁAŚCIWE I ARBITRAŻ 
Ważność, konstrukcja i działanie tej Umowy będzie rozstrzygane na podstawie prawa Stanu Massachusetts bez względu na sprzeczność z zasadami tego 
prawa. Strony tej umowy ściśle zgadzają się aby jakiekolwiek akcje wynikające z lub związane z tą Umową były rozpatrywane przez jurysdykcje sądów 
Massachusetts. Licencjodawca i Licencjobiorca umawia się na rozstrzyganie wszelkich dysput, kontrowersji lub roszczeń związanych lub wynikających z tej 
Umowy w zgodzie z Commercial Arbitration Rules American Arbitration Association ("CAAA Rules") obowiązującymi na dzień zawarcia tej Umowy 
i w zgodzie z obowiązującym prawem Stanu Massachusetts. Wszystkie Spotkania Arbitrażowe i Wnioski będą procedowane w Bostonie, Massachusetts. 
Licencjodawca wyraźnie zastrzega sobie wszelkie prawa do dochodzenia odpowiedniego zadośćuczynienia włączając w to między innymi czasowe 
wstrzymanie realizacji zamówień, egzekwowanie wstępnych nakazów sądowych niezależnie od "CAAA Rules". 
 
12. NIEWAŻNOŚĆ KLAUZUL UMOWY 
Jeżeli jakaś klauzula tej Umowy jest orzeczona decyzją sądu kompetentnej jurysdykcji jako nieważna, nieodpowiednia, lub niestosowna pozostałe klauzule 
tej Umowy nadal będą obowiązywać, a nieważna klauzula zostanie zastąpiona przez Licencjodawcę ważną i stosowną klauzulą, która w najlepszy sposób 
odda intencje klauzuli nieważnej. 
 
13. ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW UMOWY 
Odstąpienie którejkolwiek ze stron od którejkolwiek klauzuli tej Umowy poczynione w sposób wyraźny lub implikowany nie będzie stanowiło 
permanentnego odstąpienia od tej klauzuli ani odstąpienia od którejkolwiek innej klauzuli tej Umowy. Odstąpienie którejkolwiek ze stron, poczynione 
w sposób wyraźny lub implikowany, od dochodzenia złamania warunku Umowy przez drugą stronę, nie będzie stanowić permanentnego odstąpienia od 
dochodzenia złamania tego warunku lub innego warunku tej Umowy. 
 
14. WYCZERPYWALNOŚĆ UMOWY 
Ta Umowa stanowi całkowite porozumienie między stronami i zastępuje wszystkie poprzednie umowy, obietnice, reprezentacje i negocjacje pomiędzy 
stronami dotyczące tego Software Fontowego. 
 
15. TYTUŁY 
Tytuły paragrafów tej Umowy umieszczono jedynie dla wygody i nie stanowią o znaczeniu, rozumieniu i konstrukcji jakichkolwiek ustaleń i klauzul tej 
Umowy. 
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