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OGÓLNE WARUNKI BALLUFF SP. Z O.O.  
W ZAKRESIE ODPŁATNEGO ŚWIADCZENIA 
USŁUG SAAS  
(DAT: 03/2021) 
 
1. Informacje ogólne – zakres stosowania warunków 
1.1 Niniejsze warunki dotyczące oprogramowania mają zastosowanie do odpłatnego świadczenia usług Oprogramowania 

jako Usługi (usługi SaaS) przez firmę BALLUFF GmbH (zwaną dalej „BALLUFF”) klientowi (zwanemu dalej 
„klientem”) . Oddzielne warunki mają zastosowanie do innych rodzajów licencji na oprogramowanie oraz innych 
transakcji handlowych. 

1.2 Poniższe pozycje nie są przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków  dotyczących odpłatnego świadczenia usług 
SaaS (zwanych dalej „warunkami oprogramowania”). Lista obejmuje w szczególności (a) odpłatne dostarczenie 
standardowego oprogramowania  (b) bezpłatne dostarczanie standardowego oprogramowania; (c) instalacja 
oprogramowania w siedzibie klienta; (d) indywidualne ustawienie zmiennych parametrów oprogramowania zgodnie z 
wymaganiami klienta (dostosowywanie); (e) indywidualne rozszerzenia programu dla klienta; (f) dostosowanie 
interfejsów oprogramowania do potrzeb klienta; (g) szkolenie użytkowników klienta; oraz (h) aktualizacja 
oprogramowania. 

1.3 Niniejsze warunki oprogramowania mają zastosowanie wyłączne. BALLUFF nie uznaje sprzecznych warunków lub 
warunków odbiegających od niniejszych warunków oprogramowania, a także warunków klienta, które nie są 
uregulowane w niniejszych warunkach oprogramowania, chyba że firma BALLUFF wyraźnie zgodziła się na ich 
ważność na piśmie. 

1.4 Wszystkie umowy zawarte między BALLUFF a klientem w związku z odpłatnym świadczeniem usług SaaS są opisane 
w niniejszych warunkach oprogramowania oraz w odpowiedniej umowie indywidualnej. 

1.5 Niniejsze warunki dotyczące oprogramowania mają zastosowanie wyłącznie do przedsiebiorców w rozumieniu art. 43 
ust. 1 Kodeksu Cywilnego. 
 

2. Przedmiot umowy - oprogramowanie Open Source 
2.1 Przedmiotem niniejszych warunków oprogramowania SaaS jest (a) udzielenie odpłatnego korzystania z 

oprogramowania online, co jest określone bardziej szczegółowo w indywidualnej umowie i / lub w odpowiednim opisie 
produktu (zwanym dalej „SaaS oprogramowanie ”) oraz (b) udostępnienie przestrzeni dyskowej na serwerach do 
zapisywania danych klientów w związku z odpłatnym korzystaniem z oprogramowania SaaS. Korzystanie z 
oprogramowania SaaS i przestrzeni dyskowej na serwerach zwane jest dalej „usługami SaaS”. 

2.2 BALLUFF może zatrudniać podwykonawców w celu zapewnienia przechowywania danych.  
2.3 Oprogramowanie SaaS może obejmować oprogramowanie Open Source i oprogramowanie stron trzecich, które jest 

licencjonowane nieodpłatnie (zwane dalej „oprogramowaniem OS”). Lista oprogramowania OS i obowiązujących 
warunków licencji oprogramowania OS są udostępniane klientowi na żądanie. 

 
3. Dostarczenie oprogramowania SaaS 
3.1 BALLUFF udostępnia odpłatnie klientowi aktualną wersję oprogramowania SaaS przez Internet na okres ustalony w 

indywidualnej umowie. W tym celu BALLUFF instaluje oprogramowanie SaaS na serwerze, do którego klient ma dostęp 
w Internecie. 

3.2 Aktualny zakres funkcji oprogramowania SaaS i usług SaaS jest określony w odpowiedniej umowie indywidualnej. 
3.3 W razie potrzeby BALLUFF prześle klientowi niezbędne dane logowania, które są wymagane do korzystania z usług 

SaaS. 
3.4 Następujące elementy nie są przedmiotem usług SaaS firmy BALLUFF: (a) połączenie klienta z Internetem, (b) 

utrzymanie połączenia sieciowego klienta z Internetem, jak również wszelkich innych połączeń sieciowych klienta, oraz 
( c) zakup i dostarczenie sprzętu i oprogramowania wymaganego w siedzibie klienta. 

 
4. Zakres prawa do użytkowania - Warunki licencji 
4.1 Oprogramowanie SaaS jest chronione prawem autorskim. BALLUFF przyznaje klientowi podstawowe, nieprzenoszalne 

prawo do korzystania z oprogramowania SaaS odpowiednio do własnych celów biznesowych przez uzgodniony okres. 
Prawo klienta do użytkowania, co do zasady, nie obejmuje prawa do udzielania sublicencji, chyba że w indywidualnej 
umowie zawarto odmienne postanowienie. 

4.2 O ile nie uzgodniono inaczej, przyznanie prawa użytkowania jest uzależnione od warunku zawieszającego, że klient 
zapłacił firmie BALLUFF uzgodnione i wymagalne wynagrodzenie. 

4.3 Klient może powielać oprogramowanie SaaS tylko wtedy, gdy jest to wymagane do zamierzonego korzystania z usług 
SaaS. Niezbędne powielanie obejmuje pobranie oprogramowania SaaS do pamięci RAM, jednak nie tymczasową 
instalację lub przechowywanie oprogramowania SaaS na lokalnych nośnikach danych (np. dyski twarde itp.) sprzętu 
używanego przez klienta. Klient może korzystać z usług SaaS za pośrednictwem aplikacji udostępnionych przez 
BALLUFF np. na urządzenia mobilne (telefon komórkowy, tablet itp.). 

4.4 Klient nie jest upoważniony do używania, powielania ani pobierania oprogramowania SaaS lub danych innych niż jego 
własne ani udostępniania oprogramowania SaaS lub umożliwienia korzystania z niego osobom trzecim odpłatnie lub 
nieodpłatnie. W szczególności klient nie jest upoważniony do zmiany kodu programu oprogramowania SaaS lub jego 
części, do wykonywania inżynierii wstecznej, dekompilacji, naruszania integralności oprogramowania lub określania 
kodu źródłowego w jakikolwiek inny sposób ani do przygotowywania produktów pochodnych pochodnych z 
Oprogramowanie SaaS. Bezwzględnie obowiązujące przepisy art 75  Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
pozostają w mocy. 
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5. Przechowywanie danych - Przyznawanie przestrzeni dyskowej 
5.1 Przechowywanie danych klienta jest warunkiem korzystania z usług SaaS. W przypadkach gdy przetwarzane są dane 

osobowe, zastosowanie mają również zapisy z punktu 16. 
5.2 W przypadku gdy klient musi wprowadzić określone dane lub wysłać określone dane do firmy BALLUFF, aby skorzystać 

z usług SaaS, klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane (a) są poprawne i (b) odpowiednie do zamierzonego 
celu. 

5.3 BALLUFF udostępnia klientowi przestrzeń dyskową na serwerze uzgodnioną w odpowiedniej indywidualnej umowie na 
przechowywanie jego danych. Jeżeli przestrzeń do przechowywania nie jest już wystarczająca do przechowywania 
danych, firma BALLUFF informuje o tym klienta. Klient może zamówić odpowiednio większą przestrzeń do 
przechowywania danych, w zależności od dostępności w BALLUFF. Jeżeli w indywidualnej umowie nie uzgodniono 
żadnej ilości miejsca do przechowywania, wówczas przestrzeń magazynowa jest co do zasady ograniczona do 
normalnego poziomu. Ten normalny poziom jest ograniczony granicami, które są wykonalne i uzasadnione 
ekonomicznie dla BALLUFF. 

5.4 Klient nie jest upoważniony do odpłatnego lub nieodpłatnego przekazania tej powierzchni magazynowej osobie trzeciej 
w celu jej wykorzystania, w całości lub w części, chyba że w indywidualnej umowie przewidziano inaczej. 

5.5 Klient zobowiązuje się nie zapisywać w pamięci treści, których udostępnienie, opublikowanie lub wykorzystanie 
naruszałoby prawo lub umowy z osobami trzecimi. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient otrzymał dane od osób 
trzecich. 

5.6 BALLUFF podejmie odpowiednie środki w celu ochrony przed utratą danych i zapobieżenia nieuprawnionemu 
dostępowi osób trzecich do danych klienta. W tym celu wykonywane są regularne kopie zapasowe i instalowane są 
zapory firewall zgodnie z najnowszą technologią. 

5.7 BALLUFF jest upoważniony do gromadzenia danych, których wyłącznym celem jest ulepszanie usług SaaS; w tym celu 
firma BALLUFF może w razie potrzeby skorzystać z narzędzi analitycznych. 
 

6. Wsparcie 
6.1 BALLUFF udostępni infolinię w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia w kwestiach technicznych w normalnych 

godzinach pracy. Z infolinii można skorzystać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonu. Infolinia służy 
wyłącznie do obsługi klienta w zakresie usług SaaS. Zapytania klientów do infolinii przetwarzane są w kolejności ich 
wpływania. 

6.2 Zawarcie odrębnej umowy o Gwarantowanym Poziomie Usług (SLA) może być wymagane w przypadku usług wsparcia 
związanych z usługami SaaS. W tym SLA - w zależności od dostępności - istnieje możliwość uzgodnienia innych usług 
opcjonalnych. Dostępność wsparcia, klasy błędów, a także czasy odpowiedzi są określone w odpowiedniej umowie 
SLA. 
 

7. Dostępność usług SaaS - Dostęp ograniczony 
7.1 Średnia dostępność usług SaaS wynika z odpowiedniej indywidualnej umowy lub, jeśli to konieczne, z instrukcji obsługi. 
7.2 Dostępność może zostać czasowo ograniczona w przypadku usterek technicznych lub prac konserwacyjnych. Jeśli 

usługi SaaS nie będą dostępne dla klienta z powodu prac konserwacyjnych, BALLUFF powiadomi o tym klienta - w 
miarę możliwości i w rozsądnych granicach - jeśli BALLUFF będzie wiedział o pracach konserwacyjnych. 

 
8. Obowiązki klienta 
8.1 Klient przechowuje dane logowania podane w celu korzystania z usług SaaS w sposób zabezpieczony przed dostępem 

nieupoważnionych osób trzecich, tak aby niewłaściwe wykorzystanie danych przez osoby trzecie nie było możliwe. 
Jeżeli klient podejrzewa, że dane do logowania zostały uzyskane w sposób niezgodny z prawem przez osobę trzecią 
lub mogą zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym 
firmy BALLUFF. 

8.2 Umowne korzystanie z usług SaaS przez klienta wymaga, aby sprzęt i oprogramowanie używane przez klienta, w tym 
komputery stacji roboczej, routery, systemy transmisji danych itp., spełniały wymagania techniczne dotyczące 
korzystania z aktualnie oferowanej wersji oprogramowania SaaS oraz użytkownicy upoważnieni przez klienta do 
korzystania z usług SaaS byli zaznajomieni z korzystaniem z usług SaaS. 

8.3 Klient na własny koszt ustanowi połączenie transmisji danych przez Internet pomiędzy planowanymi przez siebie 
stacjami roboczymi a wyznaczonym przez BALLUFF punktem przesyłu danych. Firma BALLUFF jest upoważniona do 
zmiany punktu przesyłu danych w dowolnym momencie, jeżeli jest to niezbędne do umożliwienia bezproblemowego 
korzystania z usług SaaS przez klienta. W takim przypadku klient powinien nawiązać połączenie z nowym punktem 
przesyłu danych. BALLUFF nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w transmisji lub dostęp do danych 
pozostających poza kontrolą BALLUFF. 

8.4 Klient nie może w żaden sposób nadużywać usług SaaS i oprogramowania SaaS ani powodować ich niewłaściwego 
używania. Klient powstrzyma się również od wszelkich prób odzyskania informacji lub danych samodzielnie lub za 
pośrednictwem nieuprawnionych osób trzecich, uzyskania dostępu do programów obsługiwanych przez BALLUFF lub 
uzyskania dostępu do sieci danych BALLUFF. 

8.5 Klient będzie przestrzegać przepisów dotyczących korzystania z usług SaaS i oprogramowania SaaS, w szczególności 
wszystkich obowiązujących przepisów i norm prawnych. Klientowi nie wolno wprowadzać do pamięci danych lub treści, 
które łamią prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie lub inne prawa osób 
trzecich. 

8.6 Jeśli to możliwe, klient będzie regularnie wykonywał kopie zapasowe danych i treści przesyłanych do BALLUFF 
odpowiednio do stopnia ryzyka ich utraty oraz tworzył własne kopie zapasowe w celu zagwarantowania ich odtworzenia 
w przypadku utraty danych i informacji; w szczególności klient powinien skorzystać z wszelkich opcji udostępnionych 
przez BALLUFF w celu wykonania kopii zapasowej swoich danych, zgodnie z przeznaczeniem tych narzędzi. Klient 
powinien sprawdzić dane i informacje pod kątem wirusów przed wysłaniem jak również powinien uzywać programów 
antywirusowych zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi.  
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9. Wynagrodzenie - Warunki płatności 
9.1 Wysokość wynagrodzenia za korzystanie z usług SaaS jest określona w odpowiedniej umowie indywidualnej. 

Wynagrodzenie może mieć formę płatności jednorazowych, płatności cyklicznych lub indywidualnych opłat 
dodatkowych . Wszystkie wynagrodzenia mogą być kwotami stałymi i / lub kwotami opartymi na ilości lub zakresie 
oferowanych usług. 

9.2 Wynagrodzenia określane są w kwocie natto do której należy dodać podatek VAT w ustawowej wysokości.  
9.3 W przypadku płatności cyklicznych, BALLUFF obciąża klienta z góry za uzgodniony w umowie okres świadczenia usług 

(np. miesięcznie, rocznie). W przypadku wynagrodzenia opartego na ilości lub zakresie oferowanych usług, BALLUFF 
wystawia fakturę z dołu. 

9.4 BALLUFF zastrzega sobie wszelkie prawa do usług SaaS i oprogramowania SaaS do czasu uregulowania wszystkich 
wymagalnych roszczeń BALLUFF wobec klienta. 

 
10. Odpowiedzialność z tytułu wad 
10.1 BALLUFF jest odpowiedzialny za funkcjonalność i efektywność usług SaaS w zakresie uzgodnionym w indywidualnej 

umowie. 
10.2 Firma BALLUFF usunie należycie zgłoszone wady dotyczące usług SaaS w odpowiednim terminie, zgodnie z wyborem 

firmy BALLUFF lub ponownie udostępni takie usługi. 
10.3 Klient powinien niezwłocznie zgłosić firmie BALLUFF na piśmie wszelkie błędy / problemy / wady związane z usługami 

SaaS (art. 563. Kodeksu Cywilnego) i wskazać, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wystąpił błąd / problem / wada. 
10.4 Klient zobowiązany jest do współdziałania z firmią BALLUFF w rozwiązywaniu problemów, przekazując odpowiednią 

dokumentację, a w szczególności udostępniając wszystkie inne niezbędne dokumenty, dane itp., których firma 
BALLUFF potrzebuje do analizy i eliminacji błędu / problemu / usterki. 

10.5 Jeśli po zbadaniu przez BALLUFF zawiadomienia o wadach okaże się, że błąd / problem / wada nie powstała z 
przyczyn, za które BALLUFF odpowiada, BALLUFF może obciążyć klienta kosztami rozpatrzenia zgłoszenia i, w 
przypadku takiej konieczności, kosztami usunięcia błędu / problemu / wady według cen obowiązujących.  

10.6 W przypadku, gdy Balluff, z przyczyn za które Balluff nie odpowiada,  nie usunie wad w odpowiednim terminie 
wyznaczonym przez klienta, klient może proporcjonalnie obniżyć uzgodnione wynagrodzenie za okres, w którym usługi 
SaaS nie były dostępne dla klienta w uzgodnionym zakresie . Prawo do obniżenia płatności jest ograniczone do 
wysokości wynagrodzenia należnego za część usług SaaS uznanych za wadliwe. 

10.7 Alternatywnie do obniżki wynagrodzenia, BALLUFF może według własnego uznania przyznać klientowi prawo do 
bezpłatnego korzystania z usług SaaS przez okres odpowiadający okresowi, w którym usługi SaaS nie były dostępne 
dla klienta w uzgodnionym zakresie.  

 
11. Odpowiedzialność tytułu wad prawnych  
11.1 Jeżeli osoba trzecia wystąpi przeciwko klientowi z roszczeniem z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej 

poprzez korzystanie z usług SaaS, klient niezwłocznie poinformuje o tym firmę BALLUFF na piśmie. BALLUFF według 
własnego uznania zaspokoi roszczenia na własny koszt, odrzuci takie roszczenia lub zakończy spór w drodze ugody. 
Klient uznaje wyłączne prawo Balluff do podejmowania decyzji w sprawie zastosowanych środków prawnych i 
negocjacji ugodowych. Klient udzieli firmie BALLUFF niezbędnych upoważnień  i w rozsądny sposób wesprze firmę 
BALLUFF w podejmowanych działaniach.  

11.2 W przypadku utrudnień lub niemożności korzystania z  określonych w umowie  usług SaaS wynikającego z wad 
prawnych,  BALLUFF usunie przyczynę naruszenia praw własności przemysłowej w odpowiednim terminie. Balluff 
usunie wady według swojego uznania , jednakże BALLUFF albo uzyska prawo do dalszego korzystania z usług SaaS 
albo dokona odpowiednich zmian w usługach lub dokona  ich wymiany na wolne od wad.  

11.3 BALLUFF ponosi odpowiedzialność za naruszenia praw własności pod warunkiem, że usługi SaaS były używane 
zgodnie z umową. Firma BALLUFF zwolniona jest z odpowiedzialności, jeśli oprogramowanie SaaS zostanie zmienione 
przez klienta lub osoby trzecie lub połączone z programami lub danymi, które nie zostały dostarczone przez firmę 
BALLUFF lub nie zostały wcześniej zatwierdzone przez firmę BALLUFF na piśmie, wprowadzone do eksploatacji lub 
używane, a wynikają z tego roszczenia osób trzecich. W takim przypadku, jeśli wobec firmy BALLUFF zostaną 
zgłoszone jakiekolwiek roszczenia, klient zwolni BALLUFF z tego tytułu na pierwsze żądanie. 

11.4 Roszczenia klienta o odszkodowanie podlegają ograniczeniom wymienionym w punkcie 12. 
 
12. Odpowiedzialność 
12.1 BALLUFF ponosi odpowiedzialność za szkody (zwane dalej „odszkodowaniami”) w rozumieniu art. 471 Kodeksu 

Cywilnego z tytułu wad  oprogramowania objętego umową lub z tytułu naruszenia innych zobowiązań umownych lub 
pozaumownych , w tym w szczególności z tytułu czynów zabronionych, tylko w przypadku umyślnego działania lub 
rażącego niedbalstwa. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, 
istotnego naruszenia umowy lub odpowiedzialności na podstawie art. 449 Kodeksu Cywilnego. 

12.2 Odszkodowanie za istotne naruszenie umowy ograniczone jest do do odszkodowania za typowe straty umowne, które 
firma BALLUFF musiała przewidywać przy zawarciu umowy na skutek okoliczności znanych firmie Balluff,   jako 
możliwy skutek naruszeń istotnych postanowień umowy, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania  lub rażącego 
niedbalstwa lub utraty życia, uszkodzenia zdrowia lub odpowiedzialności na podstawie art. 449.1 Kodeksu Cywilnego. 

12.3 Typowe możliwe do przewidzenia straty wynikające z umowy w rozumieniu klauzuli 12.2 to: 
a) w przypadku szkody jednorazowej: straty wynoszące nie więcej niż kwota sprzedaży netto w ramach umowy 

indywidualnej, w przypadku płatności cyklicznych, straty nie przekraczające kwoty sprzedaży netto, którą klient 
zapłacił w ostatnim kwartale za korzystanie z usług SaaS. 

b) na rok kalendarzowy: straty nie przekraczające kwoty sprzedaży netto, za jaką klient zakupił usługi SaaS od firmy 
BALLUFF w poprzednim roku kalendarzowym. W pierwszym roku obowiązywania umowy straty nie przekraczające 
kwoty sprzedaży netto, za jaką klient zakupił usługi SaaS od firmy BALLUFF przed wystąpieniem straty. 

12.4 W każdym przypadku typowe straty wynikające z umowy i przewidywalne zgodnie z klauzulą 12.2 nie obejmują strat 
pośrednich (takich jak utracone zarobki lub straty wynikające z zakłóceń w produkcji). Odpowiedzialnośc Balluff za 
szkody pośrednie jest wyłączona 
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12.5 Niezależnie od powyższych postanowień, przy ustalaniu kwoty, jaką firma BALLUFF ma zapłacić klientowi jako 
odszkodowanie, uwarunkowania ekonomiczne firmy BALLUFF, rodzaj, zakres i czas trwania relacji biznesowej,  
przyczynienie się Klienta do powstania szkody należy rozpatrywać na korzyść BALLUFF zgodnie z § 362 Kodeksu 
Cywilnego. Wszelkie odszkodowania, koszty lub wydatki, które ma ponieść BALLUFF, muszą być proporcjonalne do 
wartości usług SaaS. 

12.6 Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności dotyczą w równym stopniu podwykonawców oraz osób którymi Balluff 
posługuje się przy wykonywaniu umowy. 

12.7 Powyższe postanowienia nie wpływają na rozkład ciężaru dowodu w przypadkach spornych. Klienta obciąża ciężar 
udowodnienia okoliczności związanych z odpowiedzialnościa Balluff za szkodę.  

12.8 Istotne naruszenie umowy w rozumieniu punktów 12.1 i 12.2 stanowi takie naruszenie zobowiązania, które powoduje, 
że umowa nie może zostać wykonana oraz naruszenie warunków umowy na których spełnieniu klient mógł polegać. 

12.9 Firma BALLUFF ponosi odpowiedzialność za odzyskanie danych tylko wtedy, gdy klient podjął wszelkie niezbędne i 
odpowiednie środki ostrożności w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych oraz zapewnił, że dane z danych 
przechowywanych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego można odtworzyć przy zastosowaniu 
rozsądnych środków. 

 
13. Nieautoryzowane korzystanie z usług SaaS – Blokada dostępu 
13.1 W przypadku korzystania z usług SaaS przez nieuprawnione osoby trzecie korzystające z danych logowania klienta, 

klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego opłaty lub obciążenia w ramach odpowiedzialności 
cywilnej do czasu otrzymania prośby klienta o zmianę danych logowania lub zgłoszenia przez klienta ich utraty lub 
kradzieży. Odpowiedzialność za dostęp nieuprawnionej strony trzeciej ponosi klient. 

13.2 BALLUFF ma prawo do dokonania natychmiastowej blokady dostepu, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 
przechowywane dane są niezgodne z prawem i / lub naruszają prawa osób trzecich. Uzasadnione podejrzenie 
niezgodności z prawem i / lub naruszenia praw, występuje w sytuacji gdy sądy, organy państwowe i / lub inne strony 
trzecie poinformują o tym firmę Balluff. Balluff niezwłocznie powiadomi klienta o dokonanej blokadzie i jej przyczynie. 
Blokada zostanie zniesiona , gdy tylko podejrzenie zostanie wykluczone. 

 
14. Okres obowiązywania – Rozwiązanie 
14.1 Indywidualna umowa między stronami obowiązuje przez uzgodniony okres. W przypadku braku uzgodnionego okresu 

obowiązywania, umowa indywidualna obowiązuje na czas nieokreślony. Każdy minimalny czas trwania umowy i opcje 
wypowiedzenia są określone w indywidualnej umowie. 

14.2 BALLUFF może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku płatności cyklicznej, jeżeli 
klient 
a) zalega z płatnościami wynagrodzenia lub jego znacznej kwoty za dwa następujące po sobie okresy płatności lub 
b) zalega z płatnościami wynagrodzenia w kwocie co najmniej równej dwukrotności płatności cyklicznej w okresie 

przekraczającym dwa okresy płatności. 
W takich przypadkach klientowi nie przysługuje zwrot już zapłaconego wynagrodzenia za korzystanie z usług. 

14.3 Powyższe, nie narusza prawa do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. 
14.4 Każde wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie lub w postaci elektronicznej (art 78.1 Kodeksu Cywilnego). 
14.5 W przypadku rozwiązania umowy indywidualnej, BALLUFF ma prawo do trwałego usunięcia wszystkich danych 

powstałych w ramach umowy indywidualnej po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia wypowiedzenia i po upływie 
wszelkich okresów przechowywania. Niezależnie od powyższego BALLUFF może być zobowiązany zgodnie z 
przepisami o ochronie danych do uprzedniego usunięcia danych osobowych. 

 
15. 15. Siła wyższa 
15.1 Wszelkie wiążące terminy umowne ulegają przedłużeniu o odpowiedni  okres, odpowiadający wystąpieniu siły wyższej, 

tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, na które firma BALLUFF nie ma wpływu i za które firma BALLUFF nie ponosi 
odpowiedzialności (w szczególności zdarzeniami siły wyższej są decyzje i nakazy  urzędowe (niezależnie od tego, czy 
mają one bezpośrednie zastosowanie do umowy , czy nie), wojny, rewolucje, embarga, pandemie, epidemie, pożary, 
trzęsienia ziemi, powodzie, burze, eksplozje lub inne klęski żywiołowych. Powyższe dotyczy to również sytuacji, gdy 
takie zdarzenie nastąpi w czasie trwania przedłużonych terminów.  

15.2 Jeżeli BALLUFF nie jest w stanie świadczyć usług Saas w rozsądnym terminie z powodu siły wyższej (punkt 15.1), obie 
strony mają prawo odstąpić od danej indywidualnej umowy w całości lub w części. Roszczenia odszkodowawcze z 
tytułu takiego odstąpienia są wyłączone. 

 
16. Ochrona danych osobowych 
16.1 BALLUFF i klient muszą przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych. 
16.2 Jeżeli BALLUFF przetwarza dane osobowe dla klienta jako podmiot przetwarzający, strony zawierają umowę 

powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO. Klient niezwłocznie poinformuje firmę BALLUFF o tym 
wymogu na piśmie. 

 
17. Ograniczenia eksportowe 
17.1 Strony są świadome, że oprogramowanie SaaS może podlegać ograniczeniom eksportowym i importowym. W 

szczególności mogą istnieć wymagania licencyjne lub korzystanie z oprogramowania SaaS lub powiązanych technologii 
za granicą może podlegać ograniczeniom. Klient powinien przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących kontroli 
eksportu i importu Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także wszystkich 
innych odpowiednich przepisów. Wykonanie umowy przez BALLUFF następuje pod warunkiem, że nie ma przeszkód w 
jej realizacji wynikających z krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego i importowego, a także 
innych przepisów ustawowych. 

17.2 Klient zobowiązuje się nie przekazywać oprogramowania SaaS organowi rządowemu w celu kontroli przyznania praw 
użytkowania lub w celu uzyskania dalszego oficjalnego zezwolenia bez uprzedniej pisemnej zgody firmy BALLUFF oraz 
nie będzie eksportować oprogramowania SaaS do krajów lub osób fizycznych lub prawnych. do których mają 
zastosowanie zakazy eksportu zgodnie z odpowiednimi przepisami eksportowymi. Ponadto klient jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym znajduje się jego siedziba, oraz innych 
krajów w związku z korzystaniem z oprogramowania SaaS przez klienta i jego firmy stowarzyszone. 
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18. Miejsce wykonania zobowiązania - Właściwość sądu - Prawo właściwe 
18.1 Siedziba BALLUFF jest uważana za miejsce spełnienia przez obie strony wszelkich praw i obowiązków wynikających z 

niniejszych warunków oprogramowania. 
18.2 W przypadku sporów prawnych, które podlegają właściwości sądów rejonowych, miejscem jurysdykcji jest właściwy Sąd 

Rejonowy we Wrocławiu,  natomiast w przypadku sporów prawnych, które podlegają właściwości sądów okręgowych, 
miejscem jurysdykcji jest właściwy Sąd Okręgowy we Wrocławiu,  

18.3 Niniejszy stosunek umowny podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem norm kolizyjnych prawa 
międzynarodowego. Wyklucza się stosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 
(CISG). 
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