SAP General Terms and Conditions for Cloud Services
(for indirect sales)

Warunki ogólne Rozwiązań SAP w chmurze
(dotyczy sprzedaży pośredniej)

(“SAP General Terms and Conditions”)

(„Warunki ogólne SAP”)

Article 1
Definitions
1.1
“Affiliate” of a party means a capital company, in which the
Party controls, directly or indirectly, at least fifty percent (50%) of
the votes on the meeting of shareholders, as well as a pledgee
or the user or on the basis of agreements with other parties, or
which holds directly at least fifty percent (50%) of the shares in
another company's capital.

1.5

“Named User” means Customer's and its Affiliates' employees,
agents, contractors, consultants, suppliers or other individuals
who are authorized by Customer to use the Service.

1.6

"System Availability" means the average percentage of total
time during which the Service is available to Customer,
excluding (i) any maintenance windows (as may be defined in a
supplement to this Agreement); (ii) any emergency maintenance
(as may be defined in a supplement to this Agreement); (iii)
delays due to conditions beyond the reasonable control of SAP;
(iv) delays caused by equipment provided by Customer (or its
service providers); or (v) delays caused by systems outside of
the Service, including, but not limited to, Customer’s network.

1.7

“Work Product” means any work product or tangible results of
work produced by or with SAP pursuant to this Agreement,
including in the course of providing support, training or
configuration services to Customer. Work Product includes
works created for or in cooperation with Customer, but does not
include any Customer Data, Customer Confidential Information
or the Service.

Artykuł 1
Definicje
1.1
„Podmiot powiązany” strony oznacza spółkę kapitałową, w
której Strona kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, co
najmniej pięćdziesiąt procent (50%) głosów na zgromadzeniu
wspólników, także jako zastawnik lub użytkownik lub na
podstawie porozumień z innymi stronami , lub która posiada
bezpośrednio co najmniej pięćdziesiąt procent (50%) udziałów w
kapitale innej spółki.
1.2
„Informacje poufne” oznaczają w odniesieniu do Klienta —
Dane Klienta, a w odniesieniu do SAP: (a) Rozwiązanie, w tym
bez ograniczeń wszelkie (i) oprogramowanie komputerowe
(zarówno kody obiektów, jak i kody źródłowe) oraz powiązaną
dokumentację lub specyfikacje Rozwiązań; (ii) techniki,
koncepcje, metody, procesy i projekty zawarte w Usłudze lub z
nią powiązane; (iii) wszelkie interfejsy programowe aplikacji,
infrastrukturę systemową, zabezpieczenia systemu oraz projekt
architektury systemu związany z Rozwiązaniem; (b) badania i
rozwój, oferty, ceny i dostępność produktów SAP; oraz (c)
wszelkie informacje na temat lub dotyczące stron trzecich
dostarczone SAP zgodnie z odpowiednim zobowiązaniem do
zachowania poufności w stosunku do strony trzeciej. Informacje
poufne SAP lub Klienta (strona ujawniająca takie informacje jest
nazywana „Stroną ujawniającą”) mogą także obejmować
informacje,
które
Strona
ujawniająca
chroni
przed
niekontrolowanym ujawnieniem innym oraz które (i) jeśli są w
formie materialnej, Strona ujawniająca jasno określi jako poufne
lub zastrzeżone w momencie ujawnienia oraz (ii) jeśli informacje
są w formie niematerialnej (w tym ujawnienie w formie ustnej lub
wizualnej), Strona ujawniająca jasno określi jako poufne w
momencie ujawnienia, podsumuje Informacje poufne na piśmie
oraz dostarczy takie podsumowanie w ciągu trzydziestu (30) dni
kalendarzowych od dnia ujawnienia.
1.3
„Dane Klienta” oznaczają wszelką zawartość, materiały, dane i
informacje dostarczone przez Klienta lub jego Nazwanych
użytkowników SAP w trakcie używania Rozwiązań.
1.4
„Dokumentacja” oznacza ówcześnie aktualną dokumentację
techniczną i funkcjonalną SAP dotyczącą Rozwiązań, która
zostanie dostarczona lub udostępniona Klientowi wraz z
Rozwiązaniem.
1.5
„Nazwany użytkownik” oznacza pracowników, agentów,
wykonawców, konsultantów, dostawców i inne osoby działające
na rzecz Klienta oraz jego Podmiotów powiązanych, które są
upoważnione przez Klienta do korzystania z Rozwiązań.
1.6
„Dostępność systemu” oznacza średni całkowity czas
wyrażony w procentach, w którym Rozwiązania są dostępne dla
Klienta, nieobejmujący (i) żadnych okien serwisowych (jakie
mogą być zdefiniowane w uzupełnieniu niniejszej Umowy); (ii)
żadnych serwisów awaryjnych (jakie mogą być zdefiniowane w
uzupełnieniu niniejszej Umowy); (iii) opóźnień z powodu
warunków znajdujących się poza racjonalną kontrolą SAP; (iv)
opóźnień spowodowanych przez sprzęt dostarczany przez
Klienta (lub jego dostawców usług); lub (v) opóźnień
spowodowanych przez systemy spoza Rozwiązań, w tym
między innymi sieć Klienta.
1.7
„Wynik pracy” oznacza każdy wynik pracy lub jej wymierne
rezultaty osiągnięte przez SAP lub wspólnie z nią na mocy
niniejszej Umowy, w tym w trakcie świadczenia pomocy
technicznej, szkolenia lub usług konfiguracji na rzecz Klienta.
Wynik pracy obejmuje wyniki utworzone dla Klienta lub we
współpracy z nim, ale nie obejmuje żadnych Danych Klienta,
Informacji poufnych Klienta ani Rozwiązań.

Article 2
Usage Rights and Customer Obligations
2.1
Subject to subscription fees paid by SAP Reseller to SAP, SAP
shall make the Service available to Customer in accordance with
and during the paid up subscription term to permit the number of
subscribed Named Users to remotely access and use the
Service solely for Customer’s own internal business purposes as
permitted by and subject to the terms of this Agreement and the
Documentation. The right to use the Service is worldwide,
subject to Article 14.4.

Artykuł 2
Prawa użytkowania i zobowiązania Klienta
2.1
Pod warunkiem wnoszenia przez Odsprzedawcę SAP opłat za
subskrypcję na rzecz SAP, SAP udostępni Klientowi
Rozwiązania zgodnie z opłaconym okresem subskrypcji i
podczas tego okresu, aby umożliwić Nazwanym użytkownikom
uzyskanie zdalnego dostępu do Rozwiązań i korzystanie z niej
wyłącznie do własnych wewnętrznych celów biznesowych
Klienta dozwolonych warunkami niniejszej Umowy i
Dokumentacji oraz im podlegających. Prawo do użytkowania

1.2

“Confidential Information" means, with respect to Customer,
the Customer Data, and with respect to SAP: (a) the Service,
including, without limitation, all (i) computer software (both
object and source codes) and related Service documentation or
specifications; (ii) techniques, concepts, methods, processes
and designs embodied in or relating to the Service; and (iii) all
application program interfaces, system infrastructure, system
security and system architecture design relating to the Service;
(b) materials about SAP research and development, product
offerings, pricing and availability; and (c) any information about
or concerning any third party which information was provided to
SAP subject to an applicable confidentiality obligation to such
third party. Confidential Information of either SAP or Customer
(the party disclosing such information being the “Disclosing
Party”) may also include information which the Disclosing Party
protects against unrestricted disclosure to others and which (i) if
in tangible form, the Disclosing Party clearly define as
confidential or restricted at the moment of disclosure, and (ii) if
information are in the intangible form (including the verbal and
visual disclosure), the Disclosing Party define this information as
confidential at the moment of disclosure, summarize
Confidential Information in writing and provide the summary in
the thirty (30) calendar days from the date of disclosure.

1.3

“Customer Data” means any content, materials, data and
information provided by Customer or its Named Users to SAP in
the course of using the Service.
“Documentation” means SAP's then-current technical and
functional documentation for the Service which is delivered or
made available to Customer with the Service.

1.4
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2.2

Customer shall be responsible to use the Service only for the
aggregate number of then-subscribed Named Users and shall
not sublicense, license, sell, lease, rent, outsource or otherwise
make the Service available to third parties, other than Named
Users. Customer shall be responsible for the acts and omissions
of its Named Users as if they were the acts and omissions of
Customer. Rights of any Named User licensed to utilize the
Service cannot be shared or used by more than one individual.
In addition, a Named User may not be transferred from one
individual to another unless the original user no longer requires,
and is no longer permitted, access to the Service.

2.2

2.3

Customer shall not remove notices and notations in the Service
that refer to copyrights, trademark rights, patent rights and other
intellectual property rights. SAP or its licensors own all right, title
and interest in any and all copyrights, trademark rights, patent
rights and other intellectual property or other rights in the
Service, as well as any Work Product, and any improvements,
design contributions or derivative works conceived or created by
either party in or to the Service. Except as otherwise agreed in
writing, Customer is granted the nonexclusive right to use the
Work Product in connection with its use of the Service and
subject to the terms of this Agreement. Except for the limited
rights expressly granted herein, this Agreement does not
transfer from SAP any proprietary right or interest in the Service.
All rights not expressly granted to Customer in this Agreement
are reserved by SAP and its licensors.

2.3

2.4

When using the Service, Customer shall not, and shall ensure
that its Named Users do not: (a) copy, translate, disassemble,
decompile, reverse-engineer or otherwise modify any parts of
the Service (except as described and permitted in the
Documentation); (b) transmit any content, data or information
that is unlawful, harmful, malicious, or invasive of another’s
privacy ; (c) infringe the intellectual property rights of any entity
or person; (d) interfere with or disrupt the SAP software or SAP
systems used to host the Service, or other equipment or
networks connected to the Service, or disobey any reasonable
requirements, procedures, policies or regulations of networks
connected to the Service made known to Customer; (e)
circumvent or disclose the user authentication or security of the
Service or any host, network, or account related thereto to a
third party other than a Named User on a need to know basis; (f)
use any application programming interface to access the
Service other than those made available by SAP; (g) make any
use of the Service that violates any applicable law or regulation.

2.4

2.5

If the Service includes content delivered by SAP, such content is
provided “as is”, and SAP makes no warranty as to its accuracy
or completeness. Customer uses such Content at its own risk,
and SAP shall have no liability to Customer or any third party
based on Customer’s use of or reliance on such Content.

2.5

2.6

SAP shall be entitled to monitor Customer’s compliance with the
terms of this Agreement, including but not limited the number of
Named Users accessing the Service and, subject to Article 12 of
this Agreement, SAP may utilize the information concerning
Customer’s use of the Service to improve SAP products and
services and to provide Customer with reports on its use of the
Service.

2.6

Rozwiązań obowiązuje na całym świecie, zgodnie z Artykułem
14.4.
Klient ponosi odpowiedzialność za użytkowanie Rozwiązań tylko
przez łączną liczbę Nazwanych użytkowników objętych aktualną
subskrypcją i nie będzie udzielać sublicencji lub licencji,
sprzedawać, wypożyczać, wydzierżawiać, zlecać użytkowania
podmiotom zewnętrznym ani w inny sposób udostępniać
Rozwiązania stronom trzecim innym niż Nazwani użytkownicy.
Klient jest odpowiedzialny za działania i zaniechania swoich
Nazwanych użytkowników, jak gdyby były to działania i
zaniechania Klienta. Prawa każdego Nazwanego użytkownika
posiadającego licencję na użytkowanie Rozwiązań nie mogą
być udostępniane ani używane przez więcej niż jedną osobę.
Ponadto licencje Nazwanego użytkownika nie mogą być
przenoszone z jednej osoby na inną, chyba że pierwotny
użytkownik końcowy już nie potrzebuje dostępu do Rozwiązań i
nie jest już do niego uprawniony.
Klient nie będzie usuwał w Rozwiązaniach powiadomień i
notacji, które odnoszą się do praw autorskich, praw do znaku
towarowego, praw do patentu i innych praw własności
intelektualnej. SAP lub jej licencjodawcy są właścicielami
wszystkich praw do użytkowania, tytułów własności i praw do
czerpania zysków związanych z prawami autorskimi, prawami
do znaku towarowego, prawami patentowymi oraz innymi
prawami własności intelektualnej i pozostałymi prawami
dotyczącymi Rozwiązań, jak również każdego Wyniku pracy i
wszelkich ulepszeń, wkładów do projektu lub dzieł pochodnych
zapoczątkowanych lub stworzonych przez jedną ze stron w
ramach Rozwiązań. Z wyjątkiem innych postanowień zawartych
na piśmie Klient otrzymuje niewyłączne prawo do używania
Wyniku pracy w związku z korzystaniem przez niego z
Rozwiązań zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Z wyjątkiem
ograniczonych praw wyraźnie udzielonych w niniejszej Umowie,
niniejsza Umowa nie oznacza przeniesienia żadnych
przysługujących SAP praw własności ani praw do czerpania
zysków związanych z Rozwiązaniami. Wszystkie prawa
nieudzielone wyraźnie Klientowi w niniejszej Umowie są
zastrzeżone przez SAP i jej licencjodawców.
Podczas korzystania z Rozwiązań Klient nie będzie oraz
zapewni, że jego Nazwani użytkownicy nie będą w żaden
sposób:
(a)
kopiować,
tłumaczyć,
dezasemblować,
dekompilować, odtwarzać ani w inny sposób modyfikować
żadnych części Rozwiązań (z wyjątkiem sytuacji opisanych i
dozwolonych w Dokumentacji); (b) przesyłać żadnych treści,
danych ani informacji, które są niezgodnie z prawem, szkodliwe,
złośliwe lub naruszają prywatność innej osoby; (c) naruszać
praw własności intelektualnej jakiegokolwiek podmiotu lub osoby
fizycznej; (d) zakłócać działania oprogramowania SAP lub
systemów SAP używanych do hostowania usługi bądź innego
sprzętu czy sieci związanych z Rozwiązań, ani też naruszać
wymogów, procedur, zasad lub regulacji dotyczących sieci
związanych z Rozwiązań, o których Klient został powiadomiony;
(e) omijać ani vujawniać danych uwierzytelniania użytkownika
lub zabezpieczeń Rozwiązań bądź powiązanych hostów, sieci
lub kont stronie trzeciej innej niż Nazwany użytkownik w
niezbędnym wymaganym zakresie; (f) używać w celu uzyskania
dostępu do Rozwiązań jakichkolwiek interfejsów programowania
aplikacji innych niż interfejsy udostępnione przez SAP; (g)
wykorzystywać Rozwiązania w sposób naruszający jakiekolwiek
obowiązujące prawa lub regulacje.
Jeżeli Rozwiązania obejmują treść dostarczaną przez SAP,
treść ta jest dostarczana „w postaci, w jakiej się znajduje”, a
SAP nie gwarantuje jej dokładności ani kompletności. Klient
używa takiej Treści na własne ryzyko, a SAP nie ponosi
żadnej odpowiedzialności wobec Klienta czy jakiejkolwiek
strony trzeciej w związku z użytkowaniem takiej Treści lub
poleganiem na niej przez Klienta.
SAP jest uprawniona do monitorowania przestrzegania przez
Klienta warunków niniejszej Umowy, w tym między innymi liczby
Nazwanych użytkowników uzyskujących dostęp do Rozwiązań
oraz — zgodnie z Artukułem 12 niniejszej Umowy — SAP może
wykorzystywać informacje dotyczące użytkowania Rozwiązań
przez Klienta do ulepszania produktów i usług SAP oraz
dostarczania Klientowi raportów dotyczących użytkowania przez
niego Rozwiązań.
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2.7

SAP may change or modify the Service at any time. SAP shall
not materially diminish the Service during the term of the Order
Form. Nothing in this Article 2.7 shall require SAP to continue to
provide any portion of the Service if this would result in SAP
violating the rights of any third party or any applicable law.

Article 3
Support, Set up and Security
3.1
SAP will provide support for the Service as described in Exhibit
1 hereto.
3.2

SAP will use commercially reasonable security technologies
(such as encryption, password protection and firewall protection)
in providing the Service. Customer agrees that SAP does not
control the transfer of data, including but not limited to Customer
Data, over telecommunications facilities, including the Internet,
and SAP does not warrant that such security technologies will
be able to prevent third party disruptions of the Service. SAP
and Customer are further subject to the terms and conditions
described in Exhibit 2 (“Annex for Commissioned Processing of
Personal Data”).

3.3

SAP warrants at least ninety-nine percent (99%) System
Availability over any calendar month. Should SAP fail to achieve
ninety-nine percent (99%) System Availability over a calendar
month, Customer shall have the right to receive from SAP
Reseller a reduction of fee equal to two percent (2%) of its
subscription fees for the Service for that month, for each one
percent (1%) (or portion thereof) by which SAP fails to achieve
such level, up to one hundred percent (100%) of the fees for
such month. This is Customer’s sole and exclusive remedy for
any breach of this service level warranty; provided however, that
should SAP fail to achieve ninety-nine percent (99%) System
Availability in each of two (2) consecutive calendar months,
Customer shall have the right to terminate the Order Form for
cause, in which case SAP Reseller will refund to Customer any
prepaid fees for the remainder of its subscription term after the
date of termination. Where Customer is entitled to receive
reduction of fee under this Article 3.3, SAP will issue such
reduction of fee to SAP Reseller who will forward to Customer.
Claims under this service level warranty must be made in good
faith and by submitting a support case within ten (10) business
days after the end of the relevant period.

Article 4
Customer Responsibilities and Obligations
4.1
Subject to Article 12 below, Customer grants to SAP the
nonexclusive right to use Customer Data for the sole purpose of
and only to the extent necessary for SAP to provide the Service.
4.2

Customer shall be responsible for entering its Customer Data
into the Service and Customer shall be responsible for the
maintenance of the Customer Data supplied by it. Customer
hereby represents and warrants to SAP that the Customer Data
is free of all viruses, Trojan horses, and comparable elements
which could harm the systems or software used by SAP or its
subcontractors to provide the Service. Customer agrees that it
has collected and shall maintain and handle all Customer Data
in compliance with all applicable data privacy and protection
laws, rules and regulations.

4.3

Customer shall change all passwords used to access the
Service at regular intervals. Should Customer learn of an
unauthorized third party having obtained knowledge of a
password, Customer shall inform SAP thereof without undue
delay and promptly change the password.
Customer is responsible for the connection to the Service,
including the Internet connection.

4.4

2.7

SAP może zmieniać lub modyfikować Rozwiązania w każdej
chwili. SAP nie będzie istotnie redukować Rozwiązań w okresie
obowiązywania Formularza zamówienia. Żadne postanowienie
niniejszego Artykułu 2.7 nie będzie wymagać od SAP
kontynuowania dostarczania jakiejkolwiek części Rozwiązań,
jeśli prowadziłoby to do naruszenia przez SAP praw
jakiejkolwiek strony trzeciej lub jakichkolwiek przepisów prawa
mających zastosowanie.

Artykuł 3
Pomoc techniczna, konfiguracja i zabezpieczenia
3.1
SAP będzie dostarczać pomoc techniczną w związku z
Rozwiązaniami zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego
dokumentu.
3.2
SAP będzie na potrzeby dostarczania Rozwiązań stosować
handlowo uzasadnione technologie zabezpieczeń (takie jak
szyfrowanie, ochrona przy użyciu hasła i zapory). Klient
akceptuje fakt, że SAP nie kontroluje transferu danych, w tym
między innymi Danych Klienta, za pośrednictwem obiektów
telekomunikacyjnych, w tym internetu, oraz że SAP nie
gwarantuje, że takie technologie zabezpieczeń będą w stanie
zapobiec zakłóceniom Rozwiązań przez strony trzecie. SAP i
Klient podlegają ponadto warunkom określonym w Załączniku 2
(„Aneks dotyczący upoważnionego przetwarzania danych
osobowych”).
3.3
SAP gwarantuje dostępność systemu w ciągu miesiąca
kalendarzowego na poziomie co najmniej dziewięćdziesięciu
dziewięciu procent (99%). Jeśli SAP nie osiągnie
dziewięćdziesięciu dziewięciu procent (99%) dostępności
systemu w ciągu miesiąca kalendarzowego, Klient będzie
uprawniony do uzyskania od Odsprzedawcy SAP obniżki opłat
wynoszącej dwa procent (2%) opłat subskrypcyjnych za
Rozwiązania w danym miesiącu za każdy jeden procent (1%)
(lub jego część) nieosiągnięcia tego poziomu przez SAP — do
stu procent (100%) opłat za dany miesiąc. Jest to jedyny i
wyłączny środek prawny przysługujący Klientowi z tytułu
jakichkolwiek naruszeń niniejszej gwarancji poziomu usług, przy
czym w przypadku, gdy SAP nie osiągnie dziewięćdziesięciu
dziewięciu procent (99%) dostępności systemu w każdym z
dwóch (2) kolejnych miesięcy kalendarzowych, Klient będzie
miał uzasadnione prawo do rozwiązania porozumienia
wynikającego z Formularza zamówienia, a Odsprzedawca SAP
w takiej sytuacji zwróci Klientowi wszelkie wstępnie wniesione
opłaty za pozostałą część okresu subskrypcji po dacie
rozwiązania. Jeśli Klient jest uprawniony do uzyskania obniżenia
opłat zgodnie z Artykułem 3.3, SAP dokona takiego obniżenia
opłat na rzecz Odsprzedawcy SAP, który przekaże je na rzecz
Klienta. Roszczenia na mocy niniejszej gwarancji poziomu usług
należy zgłaszać w dobrej wierze, przesyłając zgłoszenie
dotyczące pomocy technicznej w ciągu dziesięciu (10) dni
roboczych od zakończenia odpowiedniego okresu.
Artykuł 4
Obowiązki i zobowiązania Klienta
4.1
Zgodnie z Artykułem 12 poniżej Klient udziela SAP
niewyłącznego prawa do używania Danych Klienta do
wyłącznego celu dostarczenia Rozwiązań oraz w zakresie
koniecznym do realizacji Rozwiązań przez SAP.
4.2
Klient jest odpowiedzialny za wprowadzenie swoich Danych
Klienta do Rozwiązań oraz utrzymanie Danych Klienta
dostarczonych przez nią. Klient niniejszym oświadcza i
gwarantuje SAP, że Dane Klienta są wolne od wszelkich
wirusów, koni trojańskich, a także porównywalnych elementów,
które mogłyby zaszkodzić systemom lub oprogramowaniu
używanemu przez SAP lub jej podwykonawców w celu
dostarczenia Rozwiązania. Klient oświadcza, że zebrał Dane
Klienta i będzie utrzymywać je oraz postępować z nimi zgodnie
ze
wszystkimi
stosownymi
przepisami,
zasadami
i
uregulowaniami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.
4.3
Klient będzie zmieniał wszystkie hasła używane do uzyskiwania
dostępu do Rozwiązań w regularnych odstępach czasu. Jeśli
Klient dowie się o nieupoważnionej stronie trzeciej, która
poznała hasło, powiadomi o tym SAP bezzwłocznie oraz
natychmiast zmieni to hasło.
4.4
Klient jest odpowiedzialny za połączenia z Rozwiązaniami, w
tym połączenie internetowe.
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4.5

Article 5

SAP only supports the Service in those languages explicitly
named in Attachment No 1. These are the only valid languages
under which support is made available to the Customer.
Intentionally Removed

Article 6
Reseller Relationship, Prices and Payment
6.1
Customer acknowledges and agrees that the SAP Reseller
through which Customer has arranged for the procurement of
the Services or from which Customer receives any services
related to the Services is not an agent of SAP. The SAP
Reseller is an independent company, person, or entity with no
authority to bind SAP or to make representations or warranties
on behalf of SAP.
6.2
Customer expressly acknowledges and agrees that SAP is
entitled to rely on written information from SAP Reseller in
making any determination as to suspension of the Services or
termination of the Agreement relative to Article 7.2, and SAP
shall have no liability to Customer for any actions thereunder
based on SAP’s reasonable belief in the accuracy or reliability of
such information.
6.3

Customer shall pay SAP Reseller (or successors in interest or
assignee(s) of SAP Reseller) fees and any applicable taxes for
the Services specified in the applicable Order Form(s), within
fourteen (14) days of receipt of invoice or pro forma invoice. .
Provision of the Services is contingent upon SAP’s receipt of
payment for the Service from the SAP Reseller.

6.4

In the event of termination of the reseller agreement between
SAP and SAP Reseller, or if for any other reason SAP Reseller
is no longer entitled to receive fees for the Services hereunder,
SAP may, at its option and upon notice to Customer, require
continued payment of fees for the Services hereunder to either
another SAP reseller or to SAP. Failure to pay such fees shall
be considered a material breach of this Agreement.

Article 7

Term, Termination and Termination Support

4.5

Artykuł 5

SAP udziela pomocy technicznej w odniesieniu do
Rozwiązańjedynie w językach wyraźnie wymienionych w
Załączniku nr 1. Są to jedyne prawidłowe języki pomocy
technicznej dostępnej dla Klienta.
Celowo usunięty

Artykuł 6
Relacje z Odsprzedawcą, ceny i płatność
6.1
Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że
Odsprzedawca SAP, za pośrednictwem którego Klient zlecił
zamówienie Rozwiązań lub który świadczy na rzecz Klienta
usługi związane z Rozwiązaniami, nie jest agentem SAP.
Odsprzedawca SAP jest niezależną firmą, osobą lub podmiotem
nieupoważnionym do nakładania zobowiązań na SAP ani do
składania oświadczeń lub udzielania gwarancji w imieniu SAP.
6.2
Klient wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że
SAP ma prawo polegać na pisemnych informacjach od
Odsprzedawcy SAP w zakresie podejmowania decyzji odnośnie
do zawieszenia korzystania z Rozwiązań lub rozwiązania
Umowy zgodnie z Artykułem 7.2, a SAP nie będzie ponosić
wobec Klienta odpowiedzialności za działania na mocy tych
przepisów wynikające z uzasadnionego przekonania SAP o
dokładności i wiarygodności takich informacji.
6.3
Klient wniesie na rzecz Odsprzedawcy SAP (lub jego następców
prawnych lub cesjonariuszy) opłaty i wszelkie należne podatki
za Rozwiązania określone we właściwym Formularzu
zamówienia w ciągu czternastu (14) dni od wystawienia faktury
lub faktury pro forma. Dostarczenie Rozwiązań jest uzależnione
od otrzymania przez SAP płatności za Rozwiązania od
Odsprzedawcy SAP.
6.4
W przypadku rozwiązania umowy o odsprzedaży pomiędzy SAP
a Odsprzedawcą SAP lub w przypadku, gdy z innych powodów
Odsprzedawca SAP nie będzie już uprawniony do pobierania
opłat za Rozwiązania na mocy niniejszej Umowy, SAP może
według własnego uznania i po poinformowaniu o tym fakcie
Klienta wymagać dalszej płatności opłat za Rozwiązania na
mocy niniejszej Umowy na rzecz innego Odsprzedawcy SAP lub
SAP. Niedopełnienie obowiązku uiszczania takich opłat zostanie
uznane za istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy.
Artykuł 7

7.1

The term of this Agreement begins on the Effective Date set
forth in the Order Form and shall continue in effect as described
in the Order Form. Termination of individual Order Forms shall
leave other Order Forms unaffected.

7.1

7.2

Notwithstanding the foregoing, this Agreement shall terminate (i)
thirty (30) days after SAP gives Customer notice of Customer’s
material breach of any provision of the Agreement; (ii) upon 30
days’ written notice to Customer if Reseller’s payment of any
money due for the Service is more than thirty (30) days
delinquent, unless Reseller has cured such failure to pay within
such thirty (30) day period; or (iii) thirty (30) days after Customer
gives SAP notice of SAP’s material breach of any provision of
the Agreement, unless SAP has cured such breach during such
thirty (30) day period. In case of termination in accordance with
Article 7.2 (iii), Customer shall be entitled to a pro-rata refund of
prepaid fees for the applicable Service through SAP Reseller.
Except for termination in accordance with Article 7.2(iii),
termination will not relieve Customer from the obligation to pay
fees that remain unpaid. For avoidance of doubt, Customer’s
failure to pay fees due for the Services (whether to SAP
Reseller, successors in interest or assignee(s) of SAP Reseller)
shall be considered a material breach of this Agreement.

7.2

Okres obowiązywania, rozwiązanie Umowy oraz
pomoc techniczna dotycząca rozwiązania Umowy
Niniejsza Umowa zaczyna obwiązywać w dniu Daty wejścia w
życie określonym w Formularzu zamówienia i obowiązuje przez
okres opisany w Formularzu zamówienia. Rozwiązanie umowy
zawartej w oparciu o dany Formularz zamówienia nie ma
wpływu na pozostałe Formularze zamówień.
Niezależnie od powyższych ustaleń, niniejsza Umowa przestaje
obowiązywać (i) po upływie trzydziestu (30) dni od
powiadomienia Klienta przez SAP o istotnym naruszeniu przez
Klienta któregokolwiek z postanowień Umowy; (ii) po upływie 30
dni od przekazania Klientowi pisemnego powiadomienia w
przypadku, gdy zwłoka w uiszczeniu przez Odsprzedawcę
jakichkolwiek kwot należnych za Rozwiązania przekracza
trzydzieści (30) dni, o ile Odsprzedawca nie naprawił takiego
naruszenia w ciągu wspomnianego okresu trzydziestu (30) dni;
lub (iii) po upływie trzydziestu (30) dni od powiadomienia SAP
przez Klienta o istotnym naruszeniu jakiegokolwiek
postanowienia Umowy przez SAP, o ile SAP nie naprawiła
takiego naruszenia w ciągu wspomnianego okresu trzydziestu
(30) dni. W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z
postanowieniami Artykułu 7.2 (iii) Klientowi przysługuje prawo
do proporcjonalnego zwrotu opłat zapłaconych z góry za dane
Rozwiązania za pośrednictwem Odsprzedawcy SAP. Z
wyjątkiem sytuacji, gdy Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z
Artykułem 7.2 (iii), jej rozwiązanie nie zwalnia Klienta z
obowiązku uiszczenia opłat należnych do zapłaty. W celu
uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że niedopełnienie przez
Klienta obowiązku uiszczenia opłat za Rozwiązania (na rzecz
Odsprzedawcy SAP, następców prawnych lub cesjonariuszy
Odsprzedawcy SAP) zostanie uznane za istotne naruszenie
warunków niniejszej Umowy.
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7.3

Notwithstanding SAP’s right to terminate as set forth in Article
7.2 above, in the event of (i) any material breach of this
Agreement which is not cured within thirty (30) days after receipt
of written notice from SAP; or (ii) a determination by SAP that
continued use of the Service may result in harm to the Service
(including the systems used to provide the Service) or other
SAP customers, or result in a violation of applicable law,
regulation, legal obligation or legal rights of another, in addition
to any other remedies available at law or in equity; or (iii) thirty
(30) days after SAP or SAP Reseller gives Customer notice of
Customer’s breach of any obligations under separate agreement
to SAP Reseller, including non-payment of any fees; or (iv) nonpayment of any fees due to SAP by SAP Reseller that remain
overdue by more than 30 days, SAP will have the right
immediately, in SAP’s sole discretion, to remove any potentially
offending Customer Data from the Service, deactivate
Customer’s user name(s) and password(s) and/or suspend
access to the Service.

7.3

7.4

Upon the effective date of termination, Customer’s access to the
Service will be terminated. Customer shall have the ability to
access its Customer Data at any time during a subscription
term. Furthermore, upon reasonable request, Customer may
export and retrieve its Customer Data during a subscription
term, which request will be subject to technical limitations
caused by factors such as (i) the size of Customer’s instance of
the Service; and (ii) the nature of Customer’s request, e.g., the
frequency and/or timing of the export and retrieval. Customer
shall have the ability to export and retrieve its Customer Data
within thirty (30) days after the effective date of termination.
Thirty (30) days after the effective date of termination, SAP shall
have no obligation to maintain or provide any Customer Data.
Except when such Customer Data has been removed in
accordance with Article 7.3, exported by Customer or Customer
was granted a free (no fee) license to the Service, upon
termination of the Agreement, SAP shall use commercially
reasonable efforts to permanently and irrevocably remove,
purge or overwrite all data still remaining on the servers used to
host the Service, including, but not limited to, Customer Data,
unless and to the extent applicable laws and regulations require
further retention of such data.

7.4

7.5

Articles 6, 9, 10, 11, 12 and 13 shall survive the expiration or
termination of this Agreement.

7.5

Article 8
Warranties by SAP
8.1
SAP warrants that the Service (excluding any third party
products, content or services accessed through the Service) will
substantially conform to the specifications stated in the
Documentation. The foregoing warranty shall not apply: (i) if the
Service is not used in accordance with this Agreement and/or
any Documentation; or (ii) if the non-conformity is caused by
third party services, content or products or any modifications,
configurations or customizations to the Service. The parties
exclude extended warranty named “rękojmia” in the meaning of
polish civil code.

Niezależnie od przysługującego SAP prawa do rozwiązania
Umowy w trybie określonym powyżej w Artykule 7.2, w
przypadku (i) jakiegokolwiek istotnego naruszenia niniejszej
Umowy, które nie zostało naprawione w terminie trzydziestu (30)
dni od otrzymania od SAP pisemnego powiadomienia o
naruszeniu; lub (ii) ustalenia przez SAP, że dalsze korzystanie z
Rozwiązań może być szkodliwe dla Rozwiązań (w tym
systemów używanych do dostarczenia Rozwiązań) lub innych
klientów
SAP
albo
może
skutkować
naruszeniem
obowiązujących praw, regulacji, zobowiązań prawnych lub
uprawnień innego podmiotu, oprócz wszelkich innych środków
prawnych przysługujących jej według prawa lub na zasadzie
słuszności; lub (iii) po upływie trzydziestu (30) dni od otrzymania
przez Klienta od SAP lub Odsprzedawcy SAP pisemnego
powiadomienia o naruszeniu przez Klienta zobowiązań
wynikających z odrębnej umowy zawartej z Odsprzedawcą SAP,
w tym nieuiszczeniu żadnych opłat; lub (iv) nieuiszczenia przez
Odsprzedawcę SAP żadnych opłat należnych SAP, z
uregulowaniem których zalega on więcej niż trzydzieści (30) dni,
SAP ma prawo natychmiast, według swojego wyłącznego
uznania, usunąć z Rozwiązań wszelkie Dane Klienta stanowiące
potencjalne naruszenie, dokonać dezaktywacji nazw(y)
użytkownika Klienta oraz jego haseł i (lub) zawiesić dostęp
Klienta do Rozwiązań.
Po upływie terminu rozwiązania Umowy dostęp Klienta do
Rozwiązań zostanie zakończony. Klient może korzystać z
dostępu do własnych Danych Klienta w każdym momencie
okresu subskrypcji. Ponadto na uzasadnione żądanie Klient
może eksportować i pobierać swoje Dane Klienta w okresie
subskrypcji, przy czym żądanie takie będzie podlegać
ograniczeniom technicznym uzależnionym od następujących
czynników: (i) wielkości instancji Rozwiązań Klienta oraz (ii)
charakteru żądania Klienta, np. częstotliwości i/lub terminu
operacji eksportu i pobrania danych. Klient ma możliwość
eksportowania i pobierania swoich Danych Klienta w okresie
trzydziestu (30) dni od daty rozwiązania Umowy. Po upływie
trzydziestu (30) dni od daty rozwiązania Umowy SAP nie ma
obowiązku utrzymywania ani udostępniania jakichkolwiek
Danych Klienta. Z wyjątkiem sytuacji, gdy wspomniane Dane
Klienta zostały usunięte zgodnie z postanowieniami Artykułu
7.3, wyeksportowane przez Klienta lub gdy Klientowi udzielono
bezpłatnej licencji na Rozwiązania, po rozwiązaniu Umowy SAP
podejmie ekonomicznie uzasadnione działania w celu trwałego i
nieodwołanego usunięcia, skasowania lub nadpisania wszelkich
danych pozostałych na serwerach używanych do celów hostingu
Rozwiązań, w tym między innymi Danych Klienta, chyba że
odpowiednie przepisy prawa i regulacje wymagają dalszego
przechowywania takich danych, a wówczas nastąpi to wyłącznie
w zakresie przez nie wymaganym.
Artykuły 6, 9, 10, 11, 12 oraz 13 pozostają w mocy po
wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Artykuł 8
Gwarancje udzielane przez SAP
8.1
SAP gwarantuje, że Rozwiązania (z wyłączeniem jakichkolwiek
produktów, treści lub usług innych firm, do których dostęp
uzyskano za pośrednictwem Rozwiązań) będzie zasadniczo
zgodna ze specyfikacją określoną w Dokumentacji. Powyższa
gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
(i) gdy Rozwiązania nie jest użytkowana zgodnie z niniejszą
Umową i/lub jakąkolwiek Dokumentacją; lub (ii) gdy
niezgodność została spowodowana przez usługi, treści lub
produkty strony trzeciej bądź jakiekolwiek modyfikacje,
konfiguracje lub dostosowania Rozwiązań. Strony wyłączają
rozszerzoną gwarancję —„rękojmię” — w rozumieniu polskiego
Kodeksu cywilnego.
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8.2

Customer shall report any non-conformities with respect to
Article 8.1 to SAP in writing without undue delay through an SAP
approved support channel, submitting a detailed description of
the problem and any information useful for rectification of the
non-conformity.

8.2

8.3

Provided Customer complies with Article 8.2 such that existence
of non-conformity is validated, SAP will, at its option: (i) repair
the non-conforming Service; or (ii) return an appropriate portion
of any payment made by Customer with respect to the affected
portion of the applicable Service. This is Customer’s sole and
exclusive remedy under this warranty.

8.3

8.4

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN ARTICLE 8.1,
NEITHER SAP NOR ITS VENDORS MAKE ANY
REPRESENTATION OR WARRANTIES, EXPRESS OR
IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, REGARDING ANY
MATTER,
INCLUDING
THE
MERCHANTABILITY,
SUITABILITY, ORIGINALITY, OR FITNESS FOR A
PARTICULAR USE OR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT OR
RESULTS TO BE DERIVED FROM THE USE OF THE
SERVICE,
OR
ANY
INFORMATION
TECHNOLOGY
SERVICES,
SOFTWARE,
HARDWARE
OR
OTHER
MATERIALS PROVIDED UNDER THIS AGREEMENT, OR
THAT THE OPERATION OF ANY SUCH SERVICE,
SOFTWARE, HARDWARE OR OTHER MATERIAL WILL BE
UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.

8.4

Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania SAP
na piśmie o wszelkich niezgodnościach w odniesieniu do
Artykułu 8.1 za pośrednictwem zaakceptowanego przez SAP
kanału pomocy technicznej, przedstawiając szczegółowy opis
problemu oraz wszelkie informacje przydatne w celu usunięcia
niezgodności.
W przypadku, gdy Klient spełni wymagania opisane w Artykule
8.2 i istnienie niezgodności zostanie potwierdzone, SAP według
własnego wyboru dokona: (i) naprawy Rozwiązań wykazujących
niezgodności; lub (ii) zwrotu odpowiedniej części jakiejkolwiek
płatności uiszczonej przez Klienta w związku z niezgodną
częścią danych Rozwiązań. Stanowi to jedyny i wyłączny środek
prawny przysługujący Klientowi na mocy niniejszej gwarancji.
Z WYJĄTKIEM SYTUACJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W
ARTYKULE 8.1, SAP ANI JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ
ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH
ZAPEWNIEŃ,
WYRAŹNYCH
ANI
DOROZUMIANYCH,
USTAWOWYCH
LUB
INNYCH,
DOTYCZĄCYCH
JAKICHKOLWIEK KWESTII, W TYM DOTYCZĄCYCH
PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ,
ZGODNOŚCI
Z
WYMAGANIAMI, ORYGINALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO UŻYTKU LUB CELU, NIENARUSZANIA
PRAW OSÓB TRZECICH LUB WYNIKÓW UZYSKANYCH Z
TYTUŁU
KORZYSTANIA
Z
ROZWIĄZAŃ
LUB
JAKICHKOLWIEK ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU LUB
INNYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH NA MOCY
NINIEJSZEJ UMOWY, ANI NIE SKŁADAJĄ ZAPEWNIEŃ
DOTYCZĄCYCH NIEPRZERWANEGO LUB BEZBŁĘDNEGO
DZIAŁANIA
JAKICHKOLWIEK
TAKICH
ROZWIĄZAŃ,
OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU LUB INNEGO MATERIAŁU.

Artykuł 9
Zwolnienie z odpowiedzialności przez SAP
9.1
SAP zobowiązuje się, iż w przypadku gdy osoba trzecia wystąpi
przeciwko Klientowi z roszczeniami z tytułu domniemanego
naruszenia lub przywłaszczenia praw z patentu (zastrzeżeń
patentowych), prawa autorskiego lub praw do tajemnicy
handlowej powstałych na skutek korzystania przez Klienta z
Rozwiązań zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, SAP
podejmie działania mające na celu ochronę Klienta i jego
Podmiotów powiązanych przed tymi roszczeniami, a także
zapłaci odszkodowanie nałożone prawomocnym wyrokiem
sądowym na Klienta (lub kwotę zgodnie z zawartą przez SAP
ugodą) z tytułu przedmiotowych roszczeń. Niniejsze
zobowiązanie SAP nie ma zastosowania w przypadku, gdy
domniemane naruszenie lub przywłaszczenie jest wynikiem
korzystania z Rozwiązań w powiązaniu z jakimkolwiek innym
oprogramowaniem lub usługą, z nielicencjonowanym działaniem
lub użytkowaniem Rozwiązań niezgodnie z warunkami niniejszej
Umowy lub z naruszeniem warunków bezpłatnej lub próbnej
licencji na Rozwiązań. Niniejsze zobowiązanie SAP nie ma
również zastosowania w przypadku, gdy Klient nie zawiadomi
SAP na piśmie o wspomnianym roszczeniu w odpowiednim
terminie, jednak brak takiego zawiadomienia lub opóźnienie w
jego przekazaniu zwalnia SAP z jej zobowiązań wynikających z
postanowień niniejszego Artykułu tylko w takim zakresie, w
jakim SAP poniosła szkodę z powodu takiego braku lub
opóźnienia zawiadomienia. SAP jest uprawniona do
sprawowania pełnej kontroli nad obroną i uregulowaniem
roszczenia, o ile takie uregulowanie nie będzie obejmowało
zobowiązań finansowych obciążających Klienta lub przyznania
się Klienta do odpowiedzialności. W przypadku, gdy Klient
odmówi przyjęcia obrony oferowanej przez SAP lub inny sposób
nie przekaże pełnej kontroli w zakresie obrony profesjonalnemu
pełnomocnikowi wskazanemu przez SAP, SAP zostaje
zwolniona z zobowiązań wynikających z Artykułu 9.1. Klient
będzie w rozsądnym zakresie współpracował przy obronie
przeciwko wspomnianemu roszczeniu i może być na własny
koszt reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika
zaakceptowanego przez SAP. SAP wyraźnie zastrzega sobie
prawo zaprzestania prowadzenia działań prawnych związanych
z roszczeniami osób trzecich w przypadku, gdy ustąpią zarzuty
naruszenia lub przywłaszczenia praw osób trzecich w
odniesieniu do Rozwiązań lub gdy zostanie stwierdzony brak
naruszenia lub przywłaszczenia takich praw. SAP może
uregulować wszelkie roszczenia poprzez zastąpienie Rozwiązań
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Article 9
Indemnification by SAP
9.1
SAP shall defend Customer and its Affiliates against claims
brought against Customer by any third party alleging that
Customer’s use of the Service, in accordance with the terms and
conditions of this Agreement, constitutes a direct infringement or
misappropriation of a patent claim(s), copyright or trade secret
rights, and SAP will pay damages finally awarded against
Customer (or the amount of any settlement SAP enters into)
with respect to such claims. This obligation of SAP shall not
apply if the alleged infringement or misappropriation results from
use of the Service in conjunction with any other software or
service, or unlicensed activities or use of the Service in violation
of this Agreement or to free (no fee) or trial licenses of the
Service. This obligation of SAP also shall not apply if Customer
fails to timely notify SAP in writing of any such claim, however
Customer’s failure to provide or delay in providing such notice
shall not relieve SAP of its obligations under this Article except
to the extent SAP is prejudiced by Customer’s failure to provide
or delay in providing such notice. SAP is permitted to fully
control the defense and any settlement of any such claim as
long as such settlement does not include a financial obligation
on or admission of liability by Customer. In the event Customer
declines SAP’s proffered defense, or otherwise fails to cede full
control of the defense to SAP’s designated professional
representative, then Customer waives SAP’s obligations under
this Article 9.1. Customer shall reasonably cooperate in the
defense of such claim and may appear, at its own expense,
through professional representative reasonably acceptable to
SAP. SAP expressly reserves the right to cease such defense of
any claim(s) in the event the Service is no longer alleged to
infringe or misappropriate, or is held not to infringe or
misappropriate, the third party’s rights. SAP may settle any
claim on a basis requiring SAP to substitute for the Service
alternative substantially equivalent non-infringing services.
Customer shall not undertake any action in response to any
infringement or misappropriation, or alleged infringement or
misappropriation of the Service that is prejudicial to SAP’s
rights.

9.2

In the event a Claim under Article 9.1 is made or in SAP’s
reasonable opinion is likely to be made, SAP may, at its sole
option and expense: (i) procure for Customer the right to
continue using the Service under the terms of this Agreement; or
(ii) replace or modify the Service to be non-infringing without
material decrease in functionality. If the foregoing options are
not reasonably available, SAP may terminate this Agreement
and through SAP Reseller refund to Customer all prepaid fees
for the remainder of its term after the date of termination.

9.2

9.3

THE PROVISIONS OF THIS ARTICLE 9 STATE THE SOLE,
EXCLUSIVE, AND ENTIRE LIABILITY OF SAP AND ITS
LICENSORS TO CUSTOMER, AND IS CUSTOMER'S SOLE
REMEDY, WITH RESPECT TO THE INFRINGEMENT OR
MISAPPROPRIATION OF THIRD-PARTY INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS.

9.3

Article 10
Indemnification by Customer
Customer shall defend SAP and its Affiliates against claims
brought against SAP by any third party arising from or related to
(i) any use of the Service in violation of any applicable law or
regulation; or (ii) an allegation that the Customer Data or
Customer’s use of the Service in violation of this Agreement
violates, infringes or misappropriates the rights of a third party.
Customer will pay damages finally awarded against SAP (or the
amount of any settlement Customer enters into) with respect to
such claims. The foregoing shall apply regardless of whether
such damage is caused by the conduct of Customer and/or its
Named Users or by the conduct of a third party using
Customer's access credentials. This obligation of Customer shall
not apply if SAP fails to timely notify Customer in writing of any
such claim, however SAP’s failure to provide or delay in
providing such notice shall not relieve Customer of its
obligations under this Article except to the extent Customer is
prejudiced by SAP’s failure to provide or delay in providing such
notice. Customer is permitted to fully control the defense and
any settlement of any such claim as long as such settlement
does not include a financial obligation on or admission of liability
by SAP or otherwise obligates SAP to specific performance. In
the event SAP declines Customer’s proffered defense, or
otherwise fails to cede full control of the defense to Customer’s
designated professional representative, then SAP waives
Customer’s obligations under this Article 10. SAP shall
reasonably cooperate in the defense of such claim and may
appear, at its own expense, through professional representative
reasonably acceptable to Customer.

innymi usługami, które są w istotnym zakresie równoważne i nie
naruszają praw osób trzecich. Klient nie będzie podejmował
żadnych działań w odpowiedzi na naruszenie lub
przywłaszczenie
albo
domniemane
naruszenie
lub
przywłaszczenie Rozwiązań, które będzie powodowało szkody
wobec praw SAP.
W przypadku, gdy zgłoszono roszczenie zgodnie z Artykułem
9.1 lub gdy SAP ma uzasadnione powody by sądzić, iż
roszczenie takie może być wniesione, SAP może, według
swojego wyłącznego uznania i na własny koszt: (i) uzyskać dla
Klienta prawo dalszego użytkowania Rozwiązań na warunkach
niniejszej Umowy lub (ii) zastąpić lub zmodyfikować
Rozwiązania tak, aby nie naruszała praw osób trzecich bez
istotnego pogorszenia jej funkcjonalności. Jeżeli powyższe
opcje nie są racjonalnie dostępne, SAP może rozwiązać
niniejszą Umowę i za pośrednictwem swojego odsprzedawcy
zwrócić Klientowi wszelkie uiszczone z góry opłaty za czas od
dnia rozwiązania Umowy do końca objętego nią okresu.
POSTANOWIENIA ARTYKUŁU 9 USTANAWIAJĄ JEDYNĄ,
WYŁĄCZNĄ I CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAP ORAZ
JEJ LICENCJODAWCÓW WOBEC KLIENTA I STANOWIĄ
JEDYNY ŚRODEK PRAWNY PRZYSŁUGUJĄCY KLIENTOWI
W ODNIESIENIU DO NARUSZENIA LUB PRZYWŁASZCZENIA
PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH.

Artykuł 10
Zwolnienie z odpowiedzialności przez Klienta
Klient jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu
obronę SAP i jej Podmiotów powiązanych przed jakimikolwiek
roszczeniami wniesionymi wobec SAP przez osoby trzecie,
które powstały w wyniku (i) użytkowania Rozwiązań w sposób
naruszający obowiązujące przepisy prawa bądź regulacje lub (ii)
domniemania, iż Dane Klienta lub użytkowanie Rozwiązań przez
Klienta niezgodnie z niniejszą Umową stanowią naruszenie lub
przywłaszczenie praw osób trzecich, albo w związku z takim
użytkowaniem
lub
domniemaniem.
Klient
zapłaci
odszkodowanie nałożone prawomocnym wyrokiem sądowym na
SAP (lub kwotę wynikającą z zawartej przez Klienta ugody) z
tytułu przedmiotowych roszczeń. Powyższe postanowienie
obowiązuje niezależnie od tego, czy zaistniała szkoda została
spowodowana postępowaniem Klienta i (lub) jego Nazwanych
użytkowników,
czy
postępowaniem
osoby
trzeciej
wykorzystującej dane uwierzytelniające Klienta. Niniejsze
zobowiązanie Klienta nie ma zastosowania w przypadku, gdy
SAP nie zawiadomi Klienta na piśmie o wspomnianym
roszczeniu w odpowiednim terminie, jednak brak takiego
zawiadomienia lub opóźnienie w jego przekazaniu zwalnia
Klienta z jego zobowiązań wynikających z postanowień
niniejszego Artykułu tylko w takim zakresie, w jakim Klient
poniósł szkodę z powodu takiego braku lub opóźnienia
zawiadomienia. Klient jest uprawniony do sprawowania pełnej
kontroli nad obroną i uregulowaniem roszczenia, o ile takie
uregulowanie nie będzie obejmowało zobowiązań finansowych
obciążających
SAP
lub
przyznania
się
SAP
do
odpowiedzialności, ani nie będzie zobowiązywać SAP do
realizacji określonego świadczenia. W przypadku, gdy SAP
odmówi przyjęcia obrony oferowanej przez Klienta lub inny
sposób nie przekaże pełnej kontroli w zakresie obrony
profesjonalnemu pełnomocnikowi wskazanemu przez Klienta,
Klient zostaje zwolniony przez SAP z zobowiązań wynikających
z Artykułu 10. SAP będzie w rozsądnym zakresie
współpracowała przy obronie przeciwko wspomnianemu
roszczeniu i może być na własny koszt reprezentowana przez
profesjonalnego pełnomocnika zaakceptowanego przez Klienta.
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Article 11
Limitation of Liability
11.1
Subject to Article 11.3 below, under no circumstances,
regardless of the nature of the claim shall either SAP (or its
Affiliates or Licensors) or Customer (or its Affiliates) be liable to
each other or any other person or entity, in any amount, for any
of the following types of loss or damage arising under or in
relation to this Agreement: loss of profits, loss of goodwill, loss
of business or business opportunity, loss of revenue or
anticipated savings, loss resulting from business disruption or
work stoppage, loss of data, loss resulting from computer failure
or malfunction, exemplary or punitive damages or for any
special, incidental, consequential or indirect loss or damage
howsoever arising, whether or not the other party has been
advised of the possibility of such loss or damage.

11.2

Subject to Article 11.3 below, the aggregate liability of SAP (or
its Affiliates or Licensors) or Customer (or its Affiliates) to each
other or any other person or entity arising under or in connection
with this Agreement, shall not exceed an amount of damages
exceeding the fees paid for the applicable Service in the twelve
(12) month period preceding the date of the incident giving rise
to such liability.

11.3

Nothing in this Agreement shall exclude or limit either party’s
liability \ which cannot be excluded or limited by applicable law.

11.4

The provisions of this Agreement allocate the risks between
SAP and Customer. The Service fees reflect this allocation of
risk and limitations of liability herein. The aforementioned liability
limitations shall include any claims against employees of,
subcontractors of, or any other persons authorized by, SAP.

Article 12
Confidentiality
12.1
Confidential Information shall not be used or reproduced in any
form except as required to accomplish the intent of this
Agreement. Any reproduction of any Confidential Information of
the other party shall remain the property of the Disclosing Party
and shall contain any and all confidential or proprietary notices
or legends which appear on the original. With respect to the
Confidential Information of the other, each party (a) shall take all
Reasonable Steps (defined below) to keep all Confidential
Information strictly confidential; and (b) shall not disclose any
Confidential Information of the other to any person other than
individuals whose access is necessary to enable it to exercise
its rights and/or perform its obligations hereunder and who are
under obligations of confidentiality substantially similar to those
set forth herein. As used herein “Reasonable Steps” means
those steps the receiving party takes to protect its own similar
proprietary and confidential information, which shall not be less
than a reasonable standard of care. Confidential Information of
either party disclosed prior to execution of this Agreement shall
be subject to the protections afforded hereunder.

12.2

The above restrictions on the use or disclosure of the
Confidential Information shall not apply to any Confidential
Information that: (a) is independently developed by the receiving
party without reference to the Disclosing Party’s Confidential
Information, or is lawfully received free of restriction from a third
party having the right to furnish such Confidential Information;
(b) has become generally available to the public without breach
of this Agreement by the receiving party; (c) at the time of
disclosure, was known to the receiving party free of restriction;
or (d) the Disclosing Party agrees in writing is free of such
restrictions.

Artykuł 11
Ograniczenie odpowiedzialności
11.1
Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 11.3 poniżej, niezależnie
od natury roszczenia, ani SAP (bądź jej Podmioty powiązane i
licencjodawcy), ani Klient (bądź jego Podmioty powiązane) nie
ponosi odpowiedzialności w żadnej kwocie wobec drugiej strony
ani żadnej innej osoby fizycznej czy prawnej za następujące
straty lub szkody wynikające z obowiązywania niniejszej Umowy
lub z nią powiązane: utrata zysków, uszczerbek na reputacji,
utrata istniejących lub potencjalnych klientów, utrata zysków lub
spodziewanych oszczędności, straty wynikające z zakłóceń lub
przerw w działalności, utrata danych, straty wynikające z awarii
lub nieprawidłowego działania komputerów, nawiązki i
odszkodowania moralne, a także wszelkie szkody szczególne,
uboczne, pośrednie lub wynikowe, niezależnie od przyczyny ich
powstania i niezależnie od tego, czy druga strona została
powiadomiona o możliwości ich wystąpienia.
11.2
Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 11.3 poniżej, łączna
odpowiedzialność SAP (bądź jej Podmiotów powiązanych i
licencjodawców)
lub Klienta
(bądź jego
Podmiotów
powiązanych) wobec drugiej strony lub dowolnej innej osoby
fizycznej bądź prawnej z tytułu niniejszej Umowy lub w związku
z nią nie będzie przekraczać kwoty odszkodowania wyższej niż
kwota opłat uiszczonych za stosowne Rozwiązania w okresie
dwunastu (12) miesięcy poprzedzających datę zdarzenia
stanowiącego podstawę roszczenia.
11.3
Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają i nie
ograniczają odpowiedzialności którejkolwiek ze stron w
zakresie, w jakim jest to niedozwolone lub ograniczone przez
obowiązujące prawo.
11.4
Postanowienia niniejszej Umowy rozkładają ryzyko pomiędzy
SAP a Klienta. Opłaty za Rozwiązania odzwierciedlają
wspomniany
podział
ryzyka
oraz
ograniczenie
odpowiedzialności zawarte w niniejszej Umowie. Wspomniane
ograniczenia odpowiedzialności obejmują wszelkie roszczenia
wobec pracowników lub podwykonawców SAP lub innych osób
upoważnionych przez SAP.
Artykuł 12
Poufność
12.1
Informacje poufne nie będą wykorzystywane ani reprodukowane
w żadnej formie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to wymagane
do wypełnienia celu niniejszej Umowy. Wszelkie reprodukcje
Informacji poufnych drugiej strony pozostają własnością strony
ujawniającej te informacje i będą zawierały wszelkie noty poufne
i zastrzeżone oraz opisy legendy widniejące na oryginale. W
związku z Informacjami poufnymi drugiej strony każda ze stron:
(a) podejmie Uzasadnione kroki (określone poniżej) w celu
utrzymania Informacji poufnych w ścisłej tajemnicy; oraz (b) nie
ujawni Informacji poufnych drugiej strony żadnej osobie innej niż
osoby, których dostęp jest konieczny w celu umożliwienia
wykonywania praw strony wynikających z niniejszej Umowy i
którzy są zobowiązani do zachowania poufności z zakresie
istotnie zbliżonym do zasad zawartych w niniejszym
dokumencie. Jak użyto w niniejszej umowie, określenie
„Uzasadnione kroki” oznacza kroki, które strona otrzymująca
podejmuje w celu ochrony własnych informacji zastrzeżonych i
poufnych oraz które co najmniej powinny spełniać rozsądny
standard ochrony. Informacje poufne jednej ze stron ujawnione
przed zawarciem niniejszej Umowy będą podlegać ochronie
przyznanej na mocy niniejszej Umowy.
12.2
Powyższe ograniczenia użytkowania lub ujawnienia Informacji
poufnych nie będą miały zastosowania w związku z
Informacjami poufnymi, które: (a) zostały niezależnie
opracowane przez stronę otrzymującą bez odniesienia do
Informacji poufnych strony ujawniającej albo prawnie otrzymały
status wolnych od ograniczeń od strony trzeciej z prawem do
udzielenia takich Poufnych informacji; (b) zostały ogólnie
udostępnione publicznie bez naruszenia niniejszej Umowy przez
stronę otrzymującą; (c) w momencie ujawnienia były znane
stronie otrzymującej jako informacje, na których nie ciążą
ograniczenia; albo (d) w stosunku do których strona ujawniająca
oświadcza na piśmie, że nie ciążą na nich żadne ograniczenia.
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12.3

Customer shall not disclose the terms and conditions of this
Agreement or the pricing contained herein to any third party.
Neither party shall use the name of the other party in publicity,
advertising, or similar activity, without the prior written consent of
the other, except that Customer agrees that SAP may use
Customer's name in customer listings or, at times mutually
agreeable to the parties, as part of SAP's marketing efforts
(including without limitation reference calls and stories, press
testimonials, site visits, SAPPHIRE participation). SAP will make
reasonable efforts to avoid having the reference activities
unreasonably interfere with Customer’s business.

12.3

12.4

Customer may provide, or SAP may solicit, input regarding the
Service, including, without limitation, comments or suggestions
regarding the possible creation, modification, correction,
improvement or enhancement of the Service or any other SAP
site, service or product, or input as to whether Customer
believes SAP’s development direction is consistent with
Customer’s business and IT needs, the technology marketplace
in general, and the like (collectively “Feedback”). Customer
acknowledges and agrees that any information disclosed by
SAP during discussions related to Feedback shall be considered
SAP Confidential Information and shall be protected from
disclosure in accordance with the terms of this Agreement. In
order for SAP to utilize such Feedback, Customer hereby grants
to SAP a non-exclusive, perpetual, irrevocable, worldwide,
royalty-free license, with the right to sublicense to SAP’s
licensees and customers, under Customer’s relevant intellectual
property rights, to use, publish, and disclose such Feedback in
any manner SAP chooses and to display, perform, copy, make,
have made, use, sell, and otherwise dispose of SAP’s and its
sublicensees’ products or services embodying Feedback in any
manner and via any media SAP chooses, without reference to
the source. SAP shall be entitled to use Feedback for any
purpose without restriction or remuneration of any kind with
respect to Customer and/or Customer’s representatives.
Customer acknowledges that the information related to the
Service disclosed by SAP under this Agreement is only intended
as possible strategies, developments, and functionalities of the
Service and is not intended to be binding upon SAP to any
particular course of business, product strategy, and/or
development.

12.4

Article 13
Data Protection
13.1
Customer has and accepts the full responsibility for all personal
data as ‘controller’ in terms of Art. 2 (d) of the EU Data
Protection Directive 95/46/EC. To the extent personal data is
stored and/or processed under this Agreement, SAP will adhere
to Customer’s instructions as a ‘processor’ in the terms of Art. 2
(e) of the EU Data Protection Directive 95/46/EC. Customer’s
instructions exceeding the scope of services offered by SAP will
be at Customer’s expense and subject to technical and
organizational feasibility by SAP. SAP and Customer will
implement all technical and organizational measures necessary
to meet the requirements of applicable data protection laws to
protect personal data against misuse.

13.2

To the extent that personal data of Customer are being
processed, SAP shall obligate its personnel entrusted with the
processing of Customer’s data to data protection and data
secrecy in accordance with applicable law.

Klient nie ujawni warunków niniejszej Umowy ani zawartych w
niej cen żadnej osobie trzeciej. Żadna ze stron nie będzie
używać nazwy drugiej strony w celach promocyjnych, w
reklamie lub w podobnych działaniach bez uprzedniej pisemnej
zgody drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy SAP podaje
nazwę Klienta na liście klientów albo wykorzystuje ją w
terminach obopólnie uzgodnionych przez strony jako część
działań marketingowych SAP (m.in. jako źródło referencji, w
rekomendacjach
prasowych,
odwiedzinach
lokalnych,
uczestnictwie w SAPPHIRE). SAP podejmie uzasadnione
działania w celu uniknięcia nieuzasadnionych kolizji pomiędzy
swoimi działaniami w zakresie pozyskiwania referencji a
działalnością biznesową Klienta.
Klient może przekazywać bądź SAP może pozyskiwać od
Klienta informacje na temat Rozwiązań, w tym między innymi
uwagi lub sugestie dotyczące możliwości utworzenia,
zmodyfikowania, poprawienia, ulepszenia lub rozszerzenia
Rozwiązań lub jakiejkolwiek innej witryny, usługi lub produktu
SAP, a także opinie Klienta co do tego, czy kierunek rozwoju
SAP odpowiada potrzebom biznesowym i informatycznym
Klienta i wymaganiom rynku produktów technologicznych w
ujęciu ogólnym oraz inne podobne informacje (łącznie
„Informacje zwrotne”). Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża
zgodę na to, by wszelkie informacje ujawnione przez SAP w
trakcie dyskusji w związku z Informacjami zwrotnymi były
traktowane jako Informacje poufne SAP i chronione przed
ujawnieniem zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. W celu
umożliwienia SAP wykorzystania wspomnianych Informacji
zwrotnych Klient udziela niniejszym SAP, na mocy właściwych
przysługujących Klientowi praw własności intelektualnej,
niewyłącznej, bezterminowej, nieodwołalnej i wolnej od opłat
licencji o zasięgu globalnym, z prawem udzielania sublicencji na
rzecz
licencjobiorców
i
klientów
SAP,
obejmującej
wykorzystanie, publikację i ujawnianie wspomnianych Informacji
zwrotnych w dowolny wybrany przez SAP sposób, oraz na
prezentowanie, wykonywanie, kopiowanie,
wytwarzanie,
zlecanie wytworzenia, używanie, sprzedaż oraz dysponowanie
w inny sposób produktami lub usługami SAP oraz jej
sublicencjobiorców, zawierającymi w sobie Informacje zwrotne,
w jakiejkolwiek formie oraz za pośrednictwem jakichkolwiek
mediów, zgodnie z wyborem SAP, bez powołania się na źródło.
SAP ma prawo korzystania z Informacji zwrotnych w dowolnym
celu bez ograniczeń i bez wynagrodzenia na rzecz Klienta lub
przedstawicieli Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że
informacje dotyczące Rozwiązań ujawnione przez SAP z tytułu
niniejszej Umowy stanowią jedynie zamierzenia co do
możliwych strategii, kierunków rozwoju, oraz funkcjonalności
Rozwiązań i nie zostały zamierzone jako wiążące dla SAP w
związku z jakimkolwiek kierunkiem prowadzenia działalności,
strategii produktowej bądź rozwojowej.

Artykuł 13
Ochrona danych
13.1
Klient ponosi i przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie
dane osobowe jako „administrator danych” w rozumieniu Art.
2(d) Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim dane
osobowe są przechowywane bądź przetwarzane na mocy
niniejszej Umowy, SAP będzie stosować się do instrukcji Klienta
jako „przetwarzający” w rozumieniu Art. 2(e) Dyrektywy
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony
danych osobowych. Instrukcje Klienta przekraczające zakres
usług oferowanych przez SAP realizowane będą na koszt
Klienta i będą podlegać technologicznym i organizacyjnym
możliwościom ich realizacji przez SAP. SAP oraz Klient
zastosują wszystkie środki techniczne i organizacyjne
konieczne, aby sprostać wymogom odpowiednich przepisów
prawa w zakresie ochrony danych osobowych przed
niewłaściwym wykorzystaniem.
13.2
W takim zakresie w jakim przetwarzaniu podlegają dane
osobowe Klienta, SAP zobowiąże swój personel, któremu
powierzono przetwarzanie danych Klienta, do ochrony danych i
zachowywania ich poufności zgodnie z właściwymi przepisami
prawa.
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13.3

SAP is authorized to engage subcontractors for the processing
of personal data to the extent necessary for fulfilling its
contractual obligations under this Agreement. SAP shall obligate
its subcontractors to obey all relevant data protection rules. In
case that such subcontractor is located outside the EU, SAP
shall provide for a level of data protection deemed adequate
under EU data protection regulations.

13.3

13.4

Customer ensures that no legal requirements of Customer
prevent SAP from fulfilling its contractual obligations under this
Agreement in compliance with applicable law. This includes, but
is not limited to, ensuring that all concerned individuals have
previously declared consent to a possible processing of
personal data.

13.4

Article 14
Final provisions
14.1
It is the intent of the parties that in case any one or more of the
provisions contained in this Agreement shall be held to be
invalid or unenforceable in any respect, such invalidity or
unenforceability shall not affect the other provisions of this
Agreement, and this Agreement shall be construed as if such
invalid or unenforceable provision had never been contained
herein.
14.2
If either party should waive any breach of any provision of this
Agreement, it shall not thereby be deemed to have waived any
preceding or succeeding breach of the same or any other
provision hereof.

14.3

The Service Schedule may be signed in two counterparts, each
of which shall be deemed an original and which shall together
constitute one Service Schedule. Signatures sent by electronic
means (facsimile or scanned and sent via e-mail) shall be
deemed original signatures.

14.4

The Service, Documentation and other SAP materials are
subject to the export control laws of various countries, including
without limitation the laws of Poland and the European Union.
Customer agrees that it will not submit the Service,
Documentation or other SAP materials to any government
agency for licensing consideration or other regulatory approval
without the prior written consent of SAP, and will not export the
Service, Documentation and SAP materials to countries,
persons or entities prohibited by such laws. Customer shall also
be responsible for complying with all applicable governmental
regulations of the country where Customer is registered, and
any foreign countries with respect to the use of the Service,
Documentation or other SAP materials by Customer and its
Named Users.

14.5

This Agreement and any claims arising out of or relating to this
Agreement and its subject matter shall be governed by and
construed under the laws of Poland, without reference to its
conflicts of law principles. All disputes hereunder shall be
subject to the exclusive jurisdiction of the Polish Courts. The
United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods shall not apply to this Agreement. The Uniform
Computer Information Transactions Act as enacted shall not
apply. Customer shall be obligated initiate a cause of action for
any claim(s) arising out of or relating to this Agreement and its
subject matter within one (1) year from the date when Customer
knew, or should have known after reasonable investigation, of
the facts giving rise to the claim(s).

SAP jest upoważniony do zaangażowania podwykonawców w
zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie
koniecznym do realizacji zobowiązań SAP z tytułu niniejszej
Umowy. SAP zobowiąże swoich podwykonawców do
postępowania zgodnego z wszelkimi stosownymi zasadami
ochrony danych. W przypadku gdy podwykonawca taki
zlokalizowany jest poza UE, SAP zapewni poziom ochrony
danych uznawany za odpowiedni zgodnie z regulacjami ochrony
danych w Unii Europejskiej.
Klient zapewnia, że żadne prawne wymogi obowiązujące Klienta
nie stanowią dla SAP przeszkody w wypełnieniu jej zobowiązań
umownych z tytułu niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującym
prawem. Obejmuje to m.in. zapewnienie, że wszelkie
zainteresowane osoby fizyczne wyraziły uprzednio zgodę na
możliwe przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł 14
Postanowienia końcowe
14.1
Celem stron jest to, aby w przypadku, gdy jedno lub więcej
postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne
lub nieskuteczne pod jakimkolwiek względem, taka nieważność
lub nieskuteczność nie będzie miała wpływu na pozostałe
postanowienia
niniejszej
Umowy,
a
Umowa
będzie
interpretowana tak, jakby nieważne lub nieskuteczne
postanowienie nie było w niej zawarte.
14.2
W przypadku gdy jedna ze stron zrzeknie się dochodzenia
roszczeń z tytułu naruszenia jakiegokolwiek postanowienia
niniejszej Umowy, nie będzie to oznaczać, iż odstąpiła ona od
dochodzenia roszczeń z tytułu poprzedzającego lub kolejnego
naruszenia tego samego lub innego postanowienia niniejszej
Umowy.
14.3
Plan Rozwiązań
może zostać podpisany w dwóch
egzemplarzach, z których każdy będzie uważany za oryginał i
które łącznie stanowią jeden Plan Rozwiązań. Podpisy wysłane
drogą elektroniczną (za pomocą faksu lub zeskanowane i
wysłane pocztą elektroniczną) będą uważane za oryginały
podpisów.
14.4
Rozwiązania, Dokumentacja oraz pozostałe materiały SAP
podlegają kontroli eksportu zgodnie z przepisami prawa wielu
krajów, m.in. prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. Klient
oświadcza, że nie będzie przedkładał materiałów dotyczących
Rozwiązań lub Dokumentacji ani innych materiałów SAP żadnej
agencji rządowej w celu ich rozpatrzenia w sprawie udzielenia
licencji lub innych zatwierdzeń prawnych bez uprzedniej
pisemnej zgody SAP, a także nie będzie eksportował
Rozwiązań, Dokumentacji ani materiałów SAP do Państw, osób
lub podmiotów, w przypadku których jest to prawnie zabronione
na mocy wyżej wspomnianych przepisów. Klient będzie również
odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich stosownych
uregulowań rządowych Państwa, w którym Klient jest
zarejestrowany, a także wszelkich innych Państw, w odniesieniu
do użytkowania Rozwiązań, Dokumentacji lub innych materiałów
SAP przez Klienta oraz jego Nazwanych użytkowników.
14.5
Niniejsza Umowa oraz wszelkie roszczenia wynikające lub
związanie z niniejszą Umową oraz jej przedmiotem będą
podlegały interpretacji i rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
obowiązującym w Polsce, bez odwoływania się do reguł
kolizyjnych. Wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy będą
podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczpospolitej Polskiej.
Konwencja ONZ o Kontraktach na Międzynarodową Sprzedaż
Towarów nie będzie miała zastosowania do niniejszej Umowy.
Uchwalona Ujednolicona Ustawa o Transakcjach dotyczących
Informacji Komputerowych (UCITA) nie będzie mieć
zastosowania. W przypadku każdego roszczenia wynikającego
z niniejszej Umowy i jej przedmiotu lub z nimi związanego,
Klient ma obowiązek wszcząć postępowanie w ciągu jednego
(1) roku od dnia, w którym Klient dowiedział się lub powinien był
się dowiedzieć po uzasadnionym dochodzeniu o faktach
stanowiących podstawę roszczenia.
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14.6

All notices or reports which are required or may be given
pursuant to this Agreement shall be in writing and shall be
deemed duly given when delivered to the respective executive
offices of SAP or Customer at the address first set forth in any
Service Schedule.
Dates and timelines shall be non-binding and time will not be of
the essence unless expressly agreed by the parties. Any delay
or nonperformance of any provision of this Agreement (other
than for the payment of amounts due hereunder) caused by
conditions beyond the reasonable control of the performing party
shall not constitute a breach of this Agreement, and the time for
performance of such provision, if any, shall be deemed to be
extended for a period equal to the duration of the conditions
preventing performance.

14.6

14.8

This Agreement constitutes the complete and exclusive
statement of the agreement between SAP and Customer, and
all previous representations, discussions, and writings are
merged in, and superseded by this Agreement and the parties
disclaim any reliance on any such representations, discussions
and writings. This Agreement may be modified only by a writing
signed by both parties. This Agreement shall prevail over any
additional, conflicting, or inconsistent terms and conditions
which may appear on any purchase order or other document
furnished by Customer to SAP. This Agreement shall prevail
over any additional, conflicting or inconsistent terms and
conditions which may appear in any clickwrap or browsewrap
end user agreement included in the Service (except for end user
agreements governing third party products or services).

14.8

14.9

Customer may not, without SAP’s prior written consent, assign,
delegate, pledge or otherwise transfer this Agreement, or any of
its rights or obligations under this Agreement, or any SAP
materials or SAP Confidential Information, to any party, whether
voluntarily or by operation of law, including by way of sale of
assets, merger or consolidation. SAP may assign this
Agreement to any of its Affiliates. SAP may in its sole discretion
sub-contract parts of the Service to third-parties.

14.9

14.10

The following order of precedence shall be applied in the event
of conflict or inconsistency between provisions of the
components of this Agreement: (i) the Service Schedule; (ii) the
schedules, exhibits and appendices included with or referenced
by the Service Schedule; (iii) and these General Terms and
Conditions.
Customer understands and agrees that the Service may include
communications such as service announcements and
administrative messages from SAP or SAP’s partners. Customer
will not be able to opt out of receiving these service
announcements and administrative messages while using the
Site and/or the Service unless Customer sends SAP a specific
written notice requesting that the Customer’s details be
eliminated from the Site and any mailing list.

14.10

14.7

14.11

14.7

14.11

Wszelkie zawiadomienia lub raporty, które są wymagane lub
mogą być przekazane zgodnie z niniejszą Umową, powinny
mieć formę pisemną i będą uważane za należycie przekazane,
kiedy zostaną dostarczone do odpowiedniej siedziby SAP lub
Klienta, na adres wskazany w każdym Planie usługi.
Daty i harmonogramy są nieobowiązujące a czas nie będzie
elementem istotnym, chyba że strony wyraźnie uzgodniły
inaczej. Wszelkie opóźnienia lub niewykonanie jakiegokolwiek
postanowienia niniejszej Umowy (inne niż płatność kwot
należnych na mocy niniejszej Umowy) spowodowane
warunkami poza uzasadnioną kontrolą strony wykonującej nie
będą stanowiły naruszenia niniejszej Umowy, a czas na
wykonanie takiego postanowienia (jeśli zostanie przewidziany)
będzie uważany za przedłużony na okres równy czasowi trwania
warunków, które uniemożliwiały wykonanie rzeczonych
postanowień.
Niniejsza Umowa stanowi kompletną i wyłączną deklarację
umowy pomiędzy SAP a Klientem, a wszelkie poprzednie
oświadczenia, dyskusje i korespondencje zostają włączone do
niniejszej Umowy i przez nią zastąpione. Strony zrzekają się
powoływania na wyżej wymienione oświadczenia, dyskusje i
korespondencje. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona tylko
pismem podpisanym przez obie strony. Niniejsza Umowa ma
moc nadrzędną wobec wszelkich dodatkowych, sprzecznych lub
niespójnych warunków, które mogą widnieć na zamówieniu lub
innym dokumencie dostarczonym SAP przez Klienta. Niniejsza
Umowa ma moc nadrzędną w stosunku do wszelkich
dodatkowych, sprzecznych lub niespójnych warunków, które
mogą widnieć na umowie internetowej użytkownika końcowego
zawartej w Usłudze (z wyłączeniem umów użytkownika
końcowego dotyczących produktów lub usług osób trzecich).
Klient nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody SAP, cedować,
delegować, zastawiać ani w inny sposób przenosić niniejszej
Umowy ani żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy, ani materiałów SAP bądź Informacji
poufnych SAP na rzecz innej strony, bez względu na to, czy
odbędzie się to dobrowolnie czy z mocy prawa, w tym w drodze
sprzedaży aktywów, fuzji czy konsolidacji. SAP może dokonać
cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
swoje Podmioty powiązane. SAP może według swego
wyłącznego uznania zlecić realizację części Rozwiązań osobom
trzecim.
W
przypadku
konfliktu
lub
niespójności
pomiędzy
postanowieniami poszczególnych części niniejszej Umowy
stosowana będzie następująca hierarchia ważności: (i) Plan
usługi; (ii) załączniki i dodatki stanowiące część Planu usługi lub
w nim przywoływane; (iii) niniejsze Warunki ogólne.
Klient przyjmuje do wiadomości, że Rozwiązania mogą
obejmować przesyłanie przez SAP lub jej Partnerów
korespondencje, takiej jak ogłoszenia o usługach i komunikaty
administracyjne. Klient nie może zrezygnować z otrzymywania
wspomnianych ogłoszeń i komunikatów administracyjnych
podczas korzystania z Witryny i (lub) Rozwiązań, chyba że
prześle do SAP pisemne żądanie usunięcia swoich danych z
Witryny i wszelkich list wysyłkowych.
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ZAŁĄCZNIK 1
WARUNKI USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ

EXHIBIT 1
SUPPORT TERMS
1.

SUPPORT OFFERINGS

1.

OFERTY USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ

1.1 SAP’s Cloud Support organization offers two levels of Customer
support for the Service. Premium Support is included in the subscription
fees for the Service and, for an additional cost, Customer can purchase
Platinum Support, if and when available for the applicable Service.

1.1 Pomoc techniczna SAP Cloud Support zapewnia dwa poziomy
wsparcia dotyczącego Rozwiązań. Opłaty za subskrypcję Rozwiązań
obejmują usługi Premium Support, natomiast za dodatkową opłatą Klient
może zakupić usługi Platinum Support, jeśli oraz w momencie, gdy będą
dostępne dla danych Rozwiązań.

1.2 For purposes of this Exhibit 1, the following definitions apply:

1.2 Na potrzeby niniejszego Załącznika 1 obowiązują następujące
definicje:

“Admin Training Course” means Administrator training offered through
the SAP Academy.

„Kurs szkoleniowy Administratora” oznacza szkolenie Administratora
oferowane przez SAP Academy.

“Administration Units (“AUs”)” means pre-purchased units that a
Customer who has purchased Platinum Support for SAP SuccessFactors
Services may redeem for certain support services related to the SAP
SuccessFactors Services. AUs may be used for key administrative tasks
such as, by way of example, User and permission management,
document and workflow management, analytics and reporting set-up
and management and content management. For the avoidance of doubt,
AUs shall not be available for, nor apply to, any SAP On-Demand
Services.

„Jednostki administracyjne” oznaczają wykupione z góry jednostki,
które Klient będący nabywcą wsparcia na poziomie Platinum dla usług
SAP SuccessFactors Services może zamienić na pewne usługi serwisowe
związane z Rozwiązaniami SAP SuccessFactors Services. Jednostki
administracyjne można wykorzystać w odniesieniu do kluczowych zadań
administracyjnych, takich jak np. zarządzanie Użytkownikami i
pozwoleniami, zarządzanie dokumentami i przepływem prac, analityka i
sprawozdawczość, konfiguracja i zarządzanie oraz zarządzanie
zawartością. W celu uniknięcia wątpliwości, jednostki administracyjne nie
są dostępne i nie dotyczą żadnych Rozwiązań SAP na żądanie.

“Annual Support Review” means the annual review conducted by the
Platinum Support Account Manager which may include the review of
Customer’s adoption of the Service, best practices, issues and mitigation
plans, as applicable.

„Doroczny przegląd wsparcia” oznacza coroczny przegląd dokonywany
przez osobę odpowiedzialną za obsługę klienta w ramach wsparcia na
poziomie Platinum, który w zależności od potrzeb może obejmować
przegląd przyswojenia Rowiązańi przez Klienta, najlepsze praktyki,
problemy i plany ich rozwiązywania.

“Application Administrator” means the Primary Customer Contact who
is required to take the Admin Training Course prior to Customer’s
production use of the Service.

„Administrator Aplikacji” oznacza główną osobę do kontaktów po
stronie Klienta, która musi wziąć udział w Kursie szkoleniowym
Administratora przed rozpoczęciem korzystania przez Klienta z Rozwiązań
w wersji produkcyjnej.

“Basic Form Configuration” means copies of existing form templates,
text changes, and basic workflow modifications.

„Podstawowa konfiguracja formularza” oznacza kopie istniejących
szablonów formularzy, zmiany tekstu i podstawowe modyfikacje przepływu
prac.

“Case Management System” means the global web-based system or
tool available to Customer for reporting and logging cases or issues with
SAP’s support team at any time (including outside of the Cloud Support
Hours of Operation, as defined below), which system or tool is accessible
by SAP, its Affiliates and authorized Subprocessors.

„System zarządzania zgłoszeniami (System CMS)” oznacza globalny
internetowy system lub narzędzie udostępnione Klientowi w celu
zgłaszania w każdej chwili problemów lub zapytań kierowanych do
zespołu wsparcia technicznego SAP (również poza wskazanymi poniżej
godzinami pracy zespołu wsparcia usługi Cloud), do którego dostęp
będzie mieć SAP, Podmioty powiązane SAP oraz autoryzowani
Podwykonawcy przetwarzania.

“Customer Community Site” means the complimentary, web-based,
peer-to-peer community where customers can search for product or
support information and collaborate with other SAP customers at
http://community.successfactors.com for SAP SuccessFactors Services
and at https://www.sme.sap.com for SAP On-Demand Services (or any
subsequent site(s) of which SAP informs Customer).

„Witryna społecznościowa klientów” oznacza bezpłatną internetową
społeczność równorzędnych użytkowników, gdzie klienci mogą
poszukiwać informacji na temat produktów lub wsparcia technicznego i
współpracować z innymi klientami SAP, zlokalizowaną pod adresem
http://community.successfactors.com w przypadku Rozwiązań SAP
SuccessFactors Services oraz pod adresem https://www.sme.sap.com w
przypadku Rozwiązań SAP na żądanie (lub w przyszłości pod innymi
adresami, o których SAP poinformuje Klienta).

“Customer Outreach” means any communications from SAP, including,
but not limited to, newsletters, informational notices, known issues alerts
and blog posts.

„Działania informacyjne adresowane do Klienta” oznacza wszelkie
formy kontaktowania się z klientem przez SAP, co obejmuje m.in.
biuletyny informacyjne, powiadomienia, ostrzeżenia o istniejących
problemach oraz wpisy na blogu.

“Knowledge Base” means the searchable articles and videos contained
within the Case Management System.

„Baza wiedzy” oznacza pozwalające się przeszukiwać artykuły oraz
materiały video zamieszczone w systemie zarządzania zgłoszeniami
(System CMS).

“Live Session” means a training or webinar conducted with a person that
is not recorded.

„Sesja na żywo” oznacza przeprowadzenie z daną osobą szkolenia lub
seminarium sieciowego, które nie jest odtworzeniem nagrania.

“Live Review” means a remote review with a person via phone or web
conference.

„Przegląd na żywo” oznacza przegląd dokonany zdalnie z daną osobą
przy wykorzystaniu telefonu lub konferencji sieciowej.
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“Local Time Zone” means Customer’s local time zone, depending on
where Customer is headquartered or, for Platinum Support customers,
where the Assigned Support Account Manager is located.

„Lokalna strefa czasowa” oznacza lokalną strefę czasową Klienta, w
zależności od lokalizacji siedziby Klienta lub, w przypadku wsparcia na
poziomie Platinum, lokalizacji, w której znajduje się osoba przypisana jako
opiekun klienta ds. wsparcia technicznego (Assigned Support Account
Manager).

“Platinum Support Technical Resolution Team” means the SAP
support team that is specialized by Service product and which is focused
on technical issue resolution for Platinum Support accounts.

„Zespół rozwiązywania problemów technicznych na poziomie
wsparcia Platinum (Platinum Support Technical Resolution Team)”
oznacza zespół wsparcia technicznego SAP wyspecjalizowany w
konkretnych Rozwiązaniach i zajmujący się rozwiązywaniem problemów
technicznych zgłoszonych przez klientów korzystających ze wsparcia na
poziomie Platinum.

“Product Bundle” means a Service Product Bundle, if any, subscribed to
by Customer and set forth in an Order Form.

„Pakiet produktów” oznacza określony w Formularzu zamówienia pakiet
Rozwiązań, którym objęty jest Klient.

“Release Notes” means the generally available documented summaries,
webinars and videos provided by SAP to inform and instruct customers on
new product release changes.

„Uwagi dot. wydania” oznacza ogólnie dostępne udokumentowane
podsumowania, seminaria sieciowe i nagrania wideo udostępnione przez
SAP w celu udzielenia klientom informacji i instrukcji na temat zmian w
nowych wydaniach produktu.

“SAP On-Demand Service” shall mean any Service set forth in an
applicable Order Form that is not an SAP SuccessFactors Service.

„Rozwiązania SAP na żądanie” oznacza wszelkie Rozwiązania
wymienione w Formularzu zamówienia niebędące Rozwiązaniami SAP
SuccessFactors.

“SAP SuccessFactors Service” shall mean the Service for
SuccessFactors Business Execution Software Solutions or other
SuccessFactors Service identified in the applicable Order Form.

„Rozwiązania
SAP
SuccessFactors”
oznacza
Rozwiązania
SuccessFactors Business Execution Software Solutions lub inne
Rozwiązania SuccessFactors określone we właściwym Formularzu
zamówienia.

“Welcome and Transition” means any email notification, Live Session,
videos and/or direct phone calls provided by SAP to customers to
introduce them to the SAP Cloud Support organization.

„Powitanie i wprowadzenie” oznacza wszelkie powiadomienia w formie
poczty elektronicznej, sesji na żywo, nagrania wideo bądź rozmowy
telefonicznej przekazane klientom przez SAP w celu przedstawienia im
pomocy technicznej SAP Cloud Support.
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The table below describes the services included in the Premium Support
and Platinum Support levels.

Premium Support
Customer Support
Hours of Operation
(excluding SAP
holidays)*
24 X 7 X 365
Support (English
Only)

Poniższa tabela opisuje usługi dostępne na poszczególnych poziomach
wsparcia technicznego (Premium Support oraz Platinum Support).

Platinum Support

Monday- Friday 8:00
am - 6:00 pm Local
Time Zone*

Monday- Friday 8:00
am - 6:00 pm Local
Time Zone*

P1 and P2 Issues
Two (2) Primary
Contacts;
if Customer has
subscribed to
multiple Product
Bundles: two (2)
Primary Contacts per
Product Bundle

P1 and P2 Issues
Two (2) Primary
Contacts;
if Customer has
subscribed to
multiple Product
Bundles: two (2)
Primary Contacts per
Product Bundle

Included

Included

Godziny pracy zespołu
wsparcia technicznego
(z wyjątkiem dni
świątecznych)*
Wsparcie 24 X 7 X
365 (tylko w jęz.
angielskim)

- Knowledge Base

Osoby po stronie
Klienta upoważnione
do kontaktów z
pomocą techniczną
SAP
Dostęp do usług
pomocy technicznej
SAP Cloud Support
(tylko w jęz.
angielskim)
obejmujących:
- Witryna
społecznościowa
klientów (Customer
Community Site)
- System zarządzania
zgłoszeniami (Case
Management System)
- Baza wiedzy
(Knowledge Base)

- Phone

- Telefon

Customer Contacts
Authorized to
Contact SAP
Support

Access to SAP
Cloud Support
Services (English
only) including:

- Customer
Community Site
- Case Management
System

Included for SAP
SuccessFactors
Services only

Included for SAP
SuccessFactors
Services only

Included

Included

Welcome and
Transition

Live Session

Live Session

Assigned Support
Account Manager

Not included

Included

Platinum Support
Technical Resolution
Team

Not Included

Included

Annual Support
Review

Not included

Included

Scheduled Review
of Open Requests

Not Included

Weekly

-Chat

Customer Outreach

- Czat
Działania informacyjne
adresowane do
Klienta (Customer
Outreach)
Powitanie i
wprowadzenie
(Welcome and
Transition)
Przypisany opiekun
klienta ds. wsparcia
technicznego
(Assigned Support
Account Manager)
Zespół rozwiązywania
problemów
technicznych na
poziomie Platinum
(Platinum Support
Technical Resolution
Team)
Doroczny przegląd
wsparcia (Annual
Support Review)
Planowy przegląd
otwartych żądań
(Scheduled Review of
Open Requests)
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Premium Support
pon.–pt., godz.
8:00–18:00 (wg
lokalnej strefy
czasowej)*
Kwestie
klasyfikowane jako
P1 i P2
Dwie (2) główne
osoby kontaktowe;
jeżeli klient posiada
subskrypcje wielu
Pakietów produktów:
dwie (2) główne
osoby kontaktowe
dla każdego pakietu

Platinum Support
pon.–pt., godz. 8:00–
18:00 (wg lokalnej
strefy czasowej)*
Kwestie klasyfikowane
jako P1 i P2
Dwie (2) główne osoby
kontaktowe;
jeżeli klient posiada
subskrypcje wielu
Pakietów produktów:
dwie (2) główne osoby
kontaktowe dla
każdego pakietu

Objęte

Objęte

Włączone jedynie w
przypadku
Rozwiązań SAP
SuccessFactors

Włączone jedynie w
przypadku Rozwiązań
SAP SuccessFactors

Objęte

Objęte

Sesja na żywo (Live
Session)

Sesja na żywo
(Live Session)

Nieobjęte

Objęte

Nieobjęte

Objęte

Nieobjęte

Objęte

Nieobjęte

Co tydzień
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Release Notes

Application
Administration

Self Serve

Live Review

Not Applicable

AUs (for SAP
SuccessFactors
Services only)

*Support is also available in the following languages: German, available
during the above Support Hours of Operation for Germany; Spanish,
available during the above Support Hours of Operation for Spain; French,
available during the above Support Hours of Operation for France; and
Chinese, available during the above Support Hours of Operation for China.
Customer must contact support for the above applicable countries to
receive support in the above languages other than English.
2.

CONTACTING SUPPORT

Uwagi dot. wydania
(Release Notes)

Samoobsługa

Administrowanie
Aplikacją (Application
Administration)

Nie dotyczy

Przegląd na żywo
(Live Review)
Jednostki
administracyjne
(dotyczy jedynie
Rozwiązań SAP
SuccessFactors)

*Wsparcie techniczne jest dostępne także w następujących językach:
niemieckim (dostępne w ww. godzinach pracy w Niemczech); hiszpańskim
(dostępne w ww. godzinach pracy w Hiszpanii); francuskim (dostępne
w ww. godzinach pracy we Francji) oraz chińskim (dostępne w ww.
godzinach pracy w Chinach). W celu uzyskania pomocy technicznej
w wymienionych wyżej językach innych niż angielski, Klient musi
skontaktować się z pomocą techniczną dla odpowiedniego kraju.
2.

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

Customer will have one (1) back-up Customer Contact for each primary
Customer Contact. At least one of Customer’s primary and back-up
Customer Contacts shall be an Application Administrator. Application
Administrators should have taken SAP’s Admin Training Course.

Dla każdej z głównych osób kontaktowych Klient wyznaczy jedną (1)
zapasową osobę kontaktową. Przynajmniej jedna z głównych i
przynajmniej jedna z zapasowych osób kontaktowych winna być
Administratorem Aplikacji. Administratorzy Aplikacji powinni uprzednio
ukończyć Kurs szkoleniowy Administratora SAP.

If the primary Customer Contacts are known as of the Effective Date, they
can be specified in the applicable Service Schedule. Otherwise, Customer
shall identify its Customer Contacts (primary and back-up) through the
applicable Cloud Support Customer Portal (“Customer Portal”) set forth
below. Updates to the Customer Contacts should be made through the
applicable Customer Portal.

Jeżeli główne osoby kontaktowe są znane w dniu wejścia w życie, mogą
one być wymienione w odpowiednim Planie usługi. W innym przypadku
Klient poda dane osób kontaktowych (głównych i zapasowych) za
pośrednictwem odpowiedniego portalu pomocy dla klienta (Portal klienta),
określonego poniżej. Aktualizacji danych osób kontaktowych należy
dokonywać za pośrednictwem odpowiedniego Portalu klienta.

Cloud Support Customer Portal

Portal klienta Cloud Support Customer Portal

SAP SuccessFactors
Services Cloud Support

https://support.successfactors.com

Pomoc techniczna dla usług
SAP SuccessFactors Services

https://support.successfactors.com

SAP On-Demand Services
Cloud Support

https://www.sme.sap.com

Pomoc techniczna dla
Rozwiązań SAP na żądanie

https://www.sme.sap.com

During the Service configuration and up until “Go-Live”, Customer’s
primary point of contact shall be SAP Cloud Consulting Services, or a SAP
implementation partner, as applicable. After “Go-Live” of the Service,
Customer’s primary point of contact shall be SAP’s Cloud Support
organization. Notwithstanding the foregoing, Customer shall be free to
contact SAP’s Cloud Support organization at any time after the Effective
Date for support services or to initiate AU services for SAP
SuccessFactors Services.

Podczas konfiguracji Rozwiązań oraz do momentu produktywnego startu,
głównym punktem kontaktowym dla Klienta będzie, odpowiednio, SAP
Cloud Consulting Services lub partner wdrożeniowy SAP. Po
produktywnym starcie Rozwiązań głównym punktem kontaktu dla Klienta
będzie pomoc techniczna SAP Cloud Support. Niezależnie od
poprzedzających ustaleń, Klient może w każdym momencie po Dniu
wejścia w życie kontaktować się z pomocą techniczną SAP Cloud Support
w celu uzyskania usług pomocy technicznej lub w celu zainicjowania usług
w ramach Jednostek administracyjnych dla usług SAP SuccessFactors
Services.
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3.
RESPONSE LEVELS. SAP will respond to submitted support
cases as follows:

3.
POZIOMY REAKCJI. Reakcja SAP na zgłoszone pomocy
technicznej kwestie nastąpi wg następujących zasad:

Priority
P1

Definition
Very High: The production
system is not accessible or a
critical business process for
mission critical application
cannot be completed for
multiple users and no
workaround is available. It may
include issues that materially
affect data integrity or breach
of security.

Response Level
Initial Response: within
one hour of case being
submitted
Ongoing
communication: Once
every hour
Resolution Target: SAP
to provide a response
within four hours.
Response to include either
(i) a resolution; (ii) a
workaround; or (iii) an
action plan.

P2

High: The production system
is operational but experiencing
a major functional loss that
impedes transactions from
being completed. The
development/test system is not
accessible or operational.

Initial Response: within
two hours of case being
submitted
Ongoing
Communication: Once
every six hours.

P2

P3

Medium: The production
system is experiencing a minor
functional loss that does not
significantly impede
transactions from being
completed. Also includes
configurations or change
requests that have high
business impact.

Initial Response: within
four business hours of
case being submitted
Ongoing
Communication: Once
every three business days
for non-defect and two
weeks for product defect.

P3

P4

Low: Change or configuration
requests and minor problems.
Inquiries about product usage
and application capabilities.

Initial Response: within
one business day of case
being submitted
Ongoing
Communication: Once
every week for non-defect
and three weeks for
product defect.

P4

4.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES.

Priorytet
P1

Definicja
Bardzo wysoki:
System produktywny
jest niedostępny lub
nie można w
przypadku
wielokrotnych
użytkowników
ukończyć przebiegu
procesu biznesowego
o znaczeniu
krytycznym, a obejście
nie jest dostępne.
Może to obejmować
problemy o istotnym
wpływie na
integralność danych
lub naruszenie
bezpieczeństwa.
Wysoki: System
produktywny działa,
jednak doświadcza
znacznej utraty
funkcjonalności, która
utrudnia zakończenie
transakcji. System
projektowy/testowy nie
jest dostępny lub nie
działa.
Średni: System
produktywny
doświadcza niewielkiej
utraty funkcjonalności,
która znacząco nie
utrudnia zakończenia
transakcji. Obejmuje
również żądania
konfiguracji lub zmian
o dużym wpływie na
działalność.
Niski: Żądania zmian
lub konfiguracji oraz
drobne problemy.
Zapytania dotyczące
możliwości
użytkowania i
zastosowania
produktu.

Poziom reakcji
Pierwsza reakcja: w
ciągu jednej godziny od
zgłoszenia
Dalsze kontakty: raz na
godzinę
Docelowy czas
rozwiązania problemu:
Reakcja przekazana przez
SAP w czasie czterech
godzin. Reakcja ta
obejmie (i) rozwiązanie
problemu, (ii) obejście lub
(iii) plan działania.

Pierwsza reakcja: w
ciągu dwóch godzin od
zgłoszenia
Dalsze kontakty: raz na
sześć godzin

Pierwsza reakcja: w
ciągu czterech godzin
roboczych od zgłoszenia
Dalsze kontakty: Raz na
trzy dni robocze w
przypadku zgłoszenia nie
dotyczącego wady oraz
dwa tygodnie w przypadku
wady produktu.

Pierwsza reakcja: w
ciągu jednego dnia
roboczego od zgłoszenia
Dalsze kontakty: Raz na
tydzień w przypadku
zgłoszenia nie
dotyczącego wady oraz
trzy tygodnie w przypadku
wady produktu.

OBOWIĄZKI KLIENTA.

4.



Customer shall cooperate with SAP and provide relevant
information to enable SAP to reproduce, troubleshoot and
resolve the experienced error such as, by way of an example,
instance name, username, form name and screenshot.



Klient będzie współpracować z SAP i będzie dostarczać
właściwych informacji pozwalających SAP na odtworzenie
napotkanego błędu i rozwiązanie problemu, np. poprzez
przedstawienie przykładu, nazwy instancji, nazwy formularza
oraz zrzutu ekranowego.



Support cases shall be filed and documented through the
applicable Customer Portal to allow for proper tracking and
compliance with the above-mentioned response level
commitments.



Zgłoszenia dotyczące pomocy technicznej należy zgłaszać i
dokumentować za pośrednictwem odpowiedniego Portalu
klienta, tak by pozwalało to odpowiednio śledzić i zachować
zgodność z wyżej wspomnianymi zobowiązaniami dotyczącymi
poziomów reakcji.
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EXHIBIT 2

ZAŁĄCZNIK 2

ANNEX FOR COMMISIONNED PROCESSING OF PERSONAL DATA

ANEKS DOTYCZĄCY UPOWAŻNIONEGO PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

This Annex for Commissioned Processing of Personal Data stipulates the
rights and obligations of Customer and SAP in connection with personal
data processed by SAP on behalf of Customer and its Affiliates for the
Named Users under the Agreement. This Annex shall be an integral part
of the Agreement. Any capitalized terms referenced herein shall have the
meaning given to them in the Agreement.

Niniejszy Załącznik dotyczący upoważnionego przetwarzania danych
osobowych określa prawa i obowiązki Klienta i SAP w związku z danymi
osobowymi przetwarzanymi przez SAP w imieniu Klienta oraz jego
Podmiotów powiązanych dla Nazwanego użytkownika na mocy Umowy.
Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Umowy. Wszelkie określenia
skapitalizowane użyte w niniejszym dokumencie będą miały znaczenie
nadane im w Umowie.

1.
1.1

Customer Obligations
Customer hereby acknowledges that the use of Service
represents a commissioned processing of personal data of
Named Users.
Customer acknowledges that only Customer and its respective
Affiliates (each a data controller) shall be responsible for the
permissibility of the processing of personal data as well as for
safeguarding the rights of the data subjects.

1.
1.1

1.3

Customer shall ensure that its Affiliates, where legally required,
shall give their commissions to Customer in writing, by facsimile
or via e-mail to authorize SAP and its Affiliates to process
personal data as contemplated under the Agreement.

1.3

1.4

Customer shall ensure that its Named Users make available the
personal data for processing to SAP and the results of the
processing shall be transferred back by SAP to Customer by
using a defined transfer procedure or in accordance with the
functionality implemented in the Service.
Customer shall inform SAP without delay, if Named Users detect
errors or irregularities in the processing of personal data.

1.4

1.6

Customer shall ensure that its Affiliates authorize Customer to
authorize SAP as its subcontractor for the processing of
personal data. SAP shall only adhere to the obligations set out
in this Annex when processing personal data of Named Users.

1.6

2.
2.1

SAP Obligations
SAP shall process the personal data and other operating data of
Named Users exclusively in accordance with the data
controller’s instructions as provided to SAP by Customer, which
may include (without limitation) the correction, erasure and/or
the blocking of such data if and to the extent the functionality of
the Service does not allow the Customer or Named User to do
so. The personal data shall not be used by SAP for any other
purpose except to provide the Service contemplated under the
Agreement. SAP shall not preserve such personal data longer
than instructed by Customer. The statutory preservation periods
remain unaffected.

2.
2.1

2.2

For processing personal data SAP shall only use personnel
which demonstrably committed themselves to observe data
secrecy and secrecy of telecommunications pursuant to the
applicable data protection laws. SAP may discharge this
obligation by utilizing one standard template for all its
customers.

2.2

2.3

SAP shall implement all technical and organisational measures
to comply with the requirements pursuant to the applicable data
protection laws. SAP undertakes to Customer that it has taken
and will, on a continuing basis, take appropriate technical and
organizational measures to keep personal data secure and
protect it against unauthorized or unlawful processing and
accidental loss, destruction or damage. In particular, SAP shall
take and regularly check the following protection measures:

2.3

1.2

1.5

1.2

1.5

Zobowiązania Klienta
Klient
niniejszym
potwierdza,
że
korzystanie
z
Rozwiązaństanowi
upoważnione
przetwarzanie
danych
osobowych Nazwanych użytkowników.
Klient potwierdza znajomość faktu, że Klient i jego Podmioty
powiązane (z których każdy jest kontrolerem danych) ponoszą
wyłączną odpowiedzialność za dopuszczalność przetwarzania
danych osobowych, jak również ochronę praw podmiotów,
których dane dotyczą.
Klient zapewni, aby jego Podmioty powiązane, jeżeli jest to
wymagane prawem, upoważniły Klienta na piśmie, w formie
faksu lub wiadomości e-mail, do upoważnienia SAP i jej
Podmiotów powiązanych do przetwarzania danych osobowych
zgodnie z Umową.
Klient zapewni, aby jego Nazwani użytkownicy udostępniali SAP
dane osobowe w celu przetwarzania, a wyniki przetwarzania
zostaną przekazane z powrotem Klientowi przez SAP za
pomocą określonej procedury przenoszenia lub zgodnie z
zakresem funkcji wdrożonym w Rozwiązaniach.
Klient bezzwłocznie poinformuje SAP o przypadkach wykrycia
przez Nazwanych użytkowników błędów lub nieprawidłowości
przetwarzania danych osobowych.
Klient zapewni, aby jego Podmioty powiązane upoważniły
Klienta do upoważnienia SAP jako swojego podwykonawcy w
zakresie
przetwarzania
danych
osobowych.
Podczas
przetwarzania danych osobowych Nazwanych użytkowników
SAP będzie wypełniać jedynie zobowiązania określone w
niniejszym Załączniku.
Zobowiązania SAP
SAP będzie przetwarzać dane osobowe i inne dane operacyjne
Nazwanych użytkowników wyłącznie zgodnie z instrukcjami
kontrolera danych dostarczonymi SAP przez Klienta, które mogą
obejmować (bez ograniczeń) korygowanie, usuwanie i (lub)
blokowanie takich danych, jeżeli i w zakresie, w jakim zakres
funkcji Rozwiązań nie pozwala na wykonanie tych czynności
Klientowi ani Nazwanemu użytkownikowi. Dane osobowe nie
będą wykorzystywane przez SAP do celów innych niż
dostarczanie Rozwiązań na warunkach zgodnych z Umową.
SAP nie będzie przechowywać takich danych osobowych dłużej
niż wynika to z instrukcji Klienta. Ustawowe okresy
przechowywania danych pozostają niezmienione.
Do przetwarzania danych osobowych SAP będzie angażować
jedynie personel, który wyraźnie zobowiązał się do
przestrzegania poufności danych i telekomunikacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.
SAP może zostać zwolniona z tego obowiązku przez
zastosowanie jednego standardowego szablonu dla wszystkich
swoich klientów.
SAP wprowadzi wszystkie środki techniczne i organizacyjne,
aby spełnić wymogi obowiązujących przepisów prawa w
zakresie ochrony danych. SAP zobowiązuje się wobec Klienta,
iż podjęła i będzie nieustannie podejmować odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa danych osobowych i ich ochronę przed
nieupoważnionym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W
szczególności SAP będzie podejmować i regularnie kontrolować
następujące środki ochrony:
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Physical access control: SAP shall install an access control
system.
Access control: SAP shall control and log access to data
processing systems.
Access limitation control: SAP shall define, implement and
monitor a concept for user rights, rules for passwords and
login procedures to remotely or physically access the
Service by its personnel, as required to operate, maintain,
support or secure the Service.

Transmission control: SAP shall ensure personal data
transmission in encrypted form or by a secure alternative
procedure. Transmissions must be logged and guidelines
for personal data transmissions must be laid down in
writing.
Input control: SAP shall implement a detailed logging
system for input, modification and deletion or blocking of
personal data to the greatest extent supported by the
Service.
Job control: SAP shall define in writing and establish
control mechanisms to ensure that data are processed
strictly in accordance with the instructions of the data
controller as provided to SAP by Customer and as
contemplated in the Agreement.
Availability control. SAP shall run a state of the art backup
system and define a restore operation procedure to protect
personal data from accidental destruction or loss.
Data separation: SAP shall ensure by technical means and
defined organisational procedures that personal data
collected for different purposes (e.g. different customers)
can be processed separately. Technical means can be
separated computer systems or demonstrably logical
separation in a multi-tenant architecture. Access by one
SAP customer to the data of any other SAP customer must
be prevented.

Since SAP provides the Service to all customers uniformly via a
hosted, web-based application, all appropriate and then current
technical and organizational measures apply to SAP’s entire
customer base hosted out of the same data center and
subscribed to the same Service. Customer understands and
agrees that the technical and organizational measures are
subject to technical progress and development. In that regard,
SAP is specifically allowed to implement adequate alternative
measures as long as the security level of the measures is
maintained. In the event of any significant changes SAP shall
provide a notification together with any necessary
documentation related thereto to Customer by email or
publication on the Site or alternative site easily accessible by
Customer.
2.4

If the security measures implemented by SAP do not meet the
legal requirements, SAP shall notify Customer without delay.

2.4

2.5

SAP shall notify Customer if SAP considers an instruction given
by Customer on behalf of the data controller to be in violation of
data protection laws. SAP shall not be obliged to perform a
comprehensive legal examination.
SAP shall inform Customer immediately in case of serious
disruptions of the operating process, suspected data protection
violations or other irregularities in connection with the
processing of Named Users’ data.

2.5

2.6

2.6

Fizyczna kontrola dostępu: SAP zainstaluje system kontroli
dostępu.

Kontrola dostępu: SAP będzie kontrolować i rejestrować
dostęp do systemów przetwarzania danych.

Kontrola ograniczeń dostępu: SAP określi, wprowadzi i
będzie monitorować koncepcję praw użytkownika, zasady
dotyczące haseł i procedury logowania w celu uzyskania
zdalnego lub fizycznego dostępu do Rozwiązań przez swój
personel wymagany w celu obsługi, utrzymania,
świadczenia pomocy technicznej i zabezpieczenia
Rozwiązań. 

Kontrola transmisji: SAP zapewni transmisję danych
osobowych w formie kodowanej lub za pomocą
bezpiecznej alternatywnej procedury. Transmisje muszą
być rejestrowane, a wytyczne dotyczące transmisji danych
osobowych muszą być przedłożone na piśmie.

Kontrola wprowadzania danych: SAP wdroży szczegółowy
system rejestracji wprowadzania, modyfikacji i usuwania
lub blokowania danych osobowych w maksymalnym
zakresie obsługiwanym przez Rozwiązania. 

Kontrola pracy: SAP określi na piśmie i ustanowi
mechanizmy kontroli w celu zapewnienia przetwarzania
danych ściśle zgodnie z instrukcjami kontrolera danych
dostarczonymi SAP przez Klienta i zgodnymi z
postanowieniami Umowy.

Kontrola dostępności: SAP uruchomi nowoczesny system
tworzenia kopii zapasowych i określi procedurę operacji
odzyskiwania danych w celu ochrony danych osobowych
przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą. 

Rozdzielenie danych: za pomocą środków technicznych
oraz określonych procedur organizacyjnych SAP zapewni
możliwość oddzielnego przetwarzania danych osobowych
zebranych do różnych celów (np. dotyczących różnych
klientów). Środki techniczne mogą oznaczać oddzielne
systemy komputerowe lub wyraźnie logiczne rozdzielenie
w architekturze obejmującej wiele mandantów. Należy
zapobiec dostępowi jednego klienta SAP do danych innego
klienta SAP.
Ponieważ SAP dostarcza Rozwiązania do wszystkich Klientów
w taki sam sposób za pośrednictwem hostowanej aplikacji
internetowej, wszystkie właściwe i aktualne w danym momencie
środki techniczne i organizacyjne mają zastosowanie do całej
bazy klientów SAP obsługiwanych przy użyciu tego samego
centrum danych i będących subskrybentami tych samych
Rozwiązań. Klient rozumie i akceptuje fakt, że środki techniczne
i organizacyjne podlegają rozwojowi technicznemu. Z tego
powodu SAP ma prawo do wdrażania odpowiednich środków
alternatywnych przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa. W przypadku istotnych zmian SAP dostarczy
Klientowi powiadomienie wraz ze stosowną dokumentacją
dotyczącą takich zmian za pośrednictwem poczty e-mail lub w
formie publikacji w Witrynie internetowej lub alternatywnej
witrynie, do której Klient będzie miał łatwy dostęp.
Jeśli środki bezpieczeństwa wdrożone przez SAP nie spełniają
wymogów prawnych, SAP niezwłocznie powiadomi o tym
Klienta.
SAP powiadomi Klienta, jeśli uzna, że instrukcja przekazana
przez Klienta w imieniu kontrolera danych narusza przepisy
dotyczące ochrony danych. SAP nie jest zobowiązana do
przeprowadzenia kompleksowych kontroli prawnych.
SAP natychmiast powiadomi Klienta w przypadku poważnych
zakłóceń procesu operacyjnego, podejrzewanych naruszeń
ochrony danych lub innych nieprawidłowości związanych z
przetwarzaniem danych Nazwanych użytkowników.
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2.7

At Customer’s written request and at Customer’s expense SAP
shall reasonably support Customer in dealing with requests from
individual data subjects and/or a supervisory authority with
respect to the processing of personal data controlled by
Customer. SAP shall notify Customer about inspections and
measures of a supervisory or other competent authority.

2.7

Na pisemne żądanie Klienta oraz na jego koszt SAP udzieli
zasadnego wsparcia Klientowi w odpowiadaniu na żądania
indywidualnych podmiotów, których dotyczą dane i/lub organów
nadzorczych w odniesieniu do przetwarzania danych
osobowych kontrolowanych przez Klienta. SAP powiadomi
Klienta o inspekcjach i krokach organu nadzorczego lub innego
właściwego organu.
Po wygaśnięciu Umowy dotyczącej przetwarzania danych
Nazwanego użytkownika lub jej rozwiązaniu SAP zgodnie z
warunkami Umowy (lub innymi odpowiednimi postanowieniami
kontraktowymi) oraz instrukcjami Klienta albo (i) zwróci Klientowi
wszelkie Dane Klienta oraz wszystkie ich kopie i reprodukcje (z
wyjątkiem nośników kopii zapasowych stosowanych w
przypadku wielu klientów SAP i regularnie nadpisywanych), albo
(ii) usunie i/lub zniszczy rzeczone dane osobowe i nośniki w
systemach produktywnych oraz potwierdzi Klientowi na piśmie
ich usunięcie i/lub zniszczenie.
Istotne postanowienia obowiązującego prawa dotyczącego
ochrony danych będą również obowiązywać i w razie
wystąpienia konfliktu z postanowieniami niniejszego Załącznika
oraz w jego zakresie będą przeważać.

2.8

Upon expiry or termination of the Agreement for processing of
data for a Named User, SAP shall in accordance with the terms
of the Agreement (or any other relevant contractual provision)
and Customer’s instructions, either (i) return to Customer all
Customer Data and all copies or reproductions thereof (except
for backup media that is used for multiple SAP customers and
regularly overwritten); or (ii) erase and/or destroy such personal
data and media on production systems and confirm the erasure
and/or destruction to Customer in writing.

2.8

2.9

The compelling provisions of the applicable data protection laws
and regulations shall additionally apply and if and to the extent in
conflict with the terms of this Annex they shall prevail.

2.9

3.

Subcontractors
SAP is authorized to engage subcontractors for the processing
of personal data (each a “Subprocessor”) as long as SAP
remains responsible for any acts or omissions of its
Subprocessors in the same manner as for its own acts and
omissions. SAP shall pass on to Subprocessors. SAP's
obligation as data processor vis-à-vis Customer as set out in this
document and obligate Subprocessors to obey all relevant data
protection rules. SAP will inform Customer upon its request by
email or through the Site or otherwise about the name, address
and role of each Subprocessor concerned. SAP shall ensure
that each Subprocessor adheres to an adequate level of data
protection by law or contract with SAP not materially less
protective than the obligations applicable to SAP under the
Agreement.

3.

Podwykonawcy
SAP jest upoważniona do zatrudniania podwykonawców do
celów przetwarzania danych osobowych (z których każdy będzie
dalej zwany „Podwykonawcą przetwarzania”), pod warunkiem
przyjęcia przez SAP odpowiedzialności za wszelkie działania lub
pominięcia swoich Podwykonawców przetwarzania w taki sam
sposób, jak za swoje działania i pominięcia. SAP przekaże
Podwykonawcom przetwarzania swoje zobowiązania jako
podmiotu
przetwarzającego
dane
względem
Klienta
wyszczególnione w niniejszym dokumencie oraz zobowiąże
Podwykonawców przetwarzania do przestrzegania wszystkich
odpowiednich zasad ochrony danych. SAP poinformuje Klienta
na jego żądanie, za pośrednictwem poczty e-mail, witryny
internetowej lub w inny sposób, o nazwie, adresie i roli każdego
Podwykonawcy przetwarzania. SAP zapewni, aby każdy
Podwykonawca przetwarzania stosował się do odpowiedniego
poziomu ochrony danych określonego prawem lub umową
zawartą z SAP, której warunki będą określać poziom ochrony
nie mniejszy niż wynikający z zobowiązań SAP na mocy
Umowy.

4.
4.1

Monitoring Rights of Customer
Customer shall have all necessary right to verify that SAP
processes the personal data duly in accordance with the
Agreement. These monitoring rights shall be carried out in
coordination with SAP. In general, during the term of the
Agreement, Customer may request an annual written selfcertification from SAP based on an independent third party audit
(e.g. a so called SSAE16-CUS II report) that scrutinizes and
confirms the processing of personal data is in accordance with
the agreed to measures herein. If the Customer has reasonable
ground to suspect the non compliance with this Annex, in
particular if the audit findings expressly state so or if SAP fails to
audit on time, Customer (or an independent third party auditor
on its behalf that is subject to strict confidentiality obligations)
may audit SAP’s control environment and security practices
relevant to personal data processed hereunder once in any 12month period, at its own expense, with reasonable prior written
notice (at least 30 days) and under reasonable time, place and
manner conditions. After notifying SAP the monitoring can be
carried out, in particular, during SAP’s usual business hours on
SAP’s premises where the personal data processing is
performed.

4.
4.1

4.2

SAP shall reasonably support Customer throughout these
verification processes and provide Customer with the required
information.

4.2

Monitorowanie praw Klienta
Klient będzie miał prawo do sprawdzenia, czy SAP przetwarza
dane osobowe zgodnie z Umową. Prawa monitorowania będą
realizowane w porozumieniu z SAP. W okresie obowiązywania
Umowy Klient może zażądać corocznego zaświadczenia SAP
na piśmie, opartego o wyniki audytu przeprowadzonego przez
niezależną firmę trzecią (np. tak zwany raport SSAE16-CUS II),
który analizuje i potwierdza przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym dokumencie.
Jeżeli Klient ma podstawy podejrzewać brak zgodności z
postanowieniami niniejszego Załącznika, szczególnie w
przypadku, gdy wyniki audytu wyraźnie to określają lub gdy SAP
nie zrealizowała audytu w określonym terminie, Klient (lub w
jego imieniu niezależny audytor będący stroną trzecią, który
podlega surowym zobowiązaniom dotyczącym zachowania
poufności) może przeprowadzić audyt środowiska kontrolnego
SAP oraz jej praktyk związanych z bezpieczeństwem w związku
z przetworzonymi danymi osobowymi jednokrotnie w okresie 12
miesięcy, na własny koszt, za pisemnym powiadomieniem z
odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 30-dniowym) i w
racjonalnie uzasadnionym terminie, miejscu i warunkach. Po
powiadomieniu SAP można przeprowadzić monitorowanie, w
szczególności w trakcie zwykłych godzin pracy SAP na jej
terenie, na którym jest wykonywane przetwarzanie danych
osobowych.
SAP udzieli uzasadnionego wsparcia Klientowi podczas
procesów weryfikacji i dostarczy mu wymaganych informacji.
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4.3

SAP shall contractually safeguard Customer's powers of
disposal and monitoring rights under this agreement vis-à-vis
SAP's Subprocessor who may come into contact with the
personal data. Where applicable data protection law requires a
data controller to enter into a direct contractual relationship with
SAP, SAP hereby authorizes and empowers Customer to enter
into the necessary agreement with the data controller on SAP´s
behalf, but only based on a contract template which SAP will
provide to Customer upon Customer´s request.

4.3

4.4

Services rendered by SAP in connection with Customer´s
monitoring rights shall be at Customer's expense.

4.4

5.

Special Confidentiality Obligation
SAP undertakes to treat the personal data, which have become
known to SAP, confidential and to use such data exclusively for
the commissioned data processing in conjunction with the
provision of the Service as contemplated under the Agreement.
SAP undertakes to impose on its employees, who may obtain
knowledge of personal data, the same confidentiality obligations
as entered into above by SAP. SAP shall use commercially
reasonable efforts to ensure that those employees to whom it
grants access to personal data are regularly trained on IT
security and data protection.

5.

SAP będzie zgodnie z umową chronić uprawnienia Klienta do
rozporządzania danymi oraz prawa monitorowania wynikające z
niniejszej Umowy względem Podwykonawców przetwarzania
SAP, którzy mogą mieć styczność z danymi osobowymi. Jeżeli
obowiązujące prawo ochrony danych osobowych wymaga, aby
kontroler danych zawarł bezpośrednie umowne relacje z SAP,
SAP niniejszym upoważnia Klienta i nadaje mu uprawnienia do
zawarcia koniecznych umów z kontrolerem danych w imieniu
SAP, ale wyłącznie z użyciem szablonu umowy dostarczonego
Klientowi na jego żądanie przez SAP.
Rozwiązania dostarczoneprzez SAP w związku z prawami
Klienta do monitorowania będą wykonywane na koszt Klienta.
Specjalne zobowiązanie do zachowania poufności
SAP zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do
danych osobowych, które wejdą w zakres posiadanych przez
SAP informacji, a także do wykorzystywania takich danych
wyłącznie w celu ich upoważnionego przetwarzania w związku z
realizacją Rozwiązań zgodnie z postanowieniami Umowy. SAP
zobowiązuje się do nałożenia na swoich pracowników, którzy
mogą uzyskać wiedzę o danych osobowych, tych samych
obowiązków w zakresie zachowania poufności, jakie przyjęła
powyżej SAP. SAP podejmie ekonomicznie uzasadnione
działania w celu zapewnienia, aby pracownicy, którym udzielono
praw dostępu do danych osobowych, regularnie brali udział
w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa IT i ochrony
danych.
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