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Umowa licencyjna na narzędzia programowe KNX 
 
 

Umowa licencyjna na narzędzia programowe KNX / Styczeń 2023 r., wersja 6.14 

Oświadczenie ogólne 
UWAGA! PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ UMOWĘ LICENCYJNĄ PRZED: 

A. Instalacja jakiegokolwiek narzędzia KNX dostarczonego przez KNX Association za pośrednictwem KNX lub innej strony 
internetowej lub innych nośników pamięci. 

B. Odblokowanie dowolnego PAKIETU OPROGRAMOWANIA ze stałą lub ograniczoną czasowo licencją, uzyskaną od  
Stowarzyszenia KNX . 

WYKONUJĄC DZIAŁANIA WYMIENIONE W POWYŻSZYM PUNKCIE A LUB B, WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA WARUNKI 
UMOWY LICENCYJNEJ I AKCEPTUJĄ JĄ. 

JEŚLI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIE MOGĄ PAŃSTWO 
INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA WYMIENIONEGO W PUNKCIE A ANI ODBLOKOWAĆ PAKIETÓW 
OPROGRAMOWANIA WYMIENIONYCH W PUNKCIE B. 

Szczegóły 
Definicje:  

„Umowa licencyjna” Oznacza niniejszy dokument 

„Stowarzyszenie KNX” Oznacza Stowarzyszenie KNX cvba, Diegem/Bruksela 

„Członek KNX” oznacza stałego członka Stowarzyszenia KNX zgodnie z definicją w statucie Stowarzyszenia KNX 

„Licencjobiorca”  oznacza pełnoprawnego użytkownika zainstalowanego i/lub odblokowanego Oprogramowania. 

„Narzędzie KNX” Oznacza ogólne określenie dowolnego rodzaju pojedynczej Licencji na Oprogramowanie KNX 

„Licencja” oznacza niewyłączne i niezbywalne prawo przyznane przez Stowarzyszenie KNX Licencjobiorcy 
do używania następującego oprogramowania: ETS, ETS Inside, ETS App lub Manufacturer 
Toolzgodnie z warunkami określonymi poniżej oraz w celach i zastosowaniach określonych w 
Dokumentacja oprogramowania. Ma ona postać klucza tekstowego, może być albo stała, albo 
terminowa i jest generowana przez mechanizmy użyte na platformie MyKNX. 

"Oprogramowanie"  oznacza ogólnie oprogramowanie wraz ze wszystkimi jego komponentami pomocniczymi; z 
jednym z poniższych przedrostków, termin będzie oznaczał konkretne narzędzie KNX. Bez 
prefiksu termin oznacza dowolne narzędzie KNX. 

• „ETS” 
• „ETS Home” 
• „ETS App” 
• „Falcon” 
• „Manufacturer Tool” 

"Dokumentacja oprogramowania"  oznacza plik pomocy jako część Oprogramowania lub jako część publicznego 
repozytorium przechowywanego w Internecie i wszystkie inne dokumentacje, instrukcje 
użytkownika i inne powiązane materiały dotyczące Oprogramowania, które są dostarczane 
Licencjobiorcy przez Stowarzyszenie KNX  w związku z Oprogramowaniem. 

„PAKIET OPROGRAMOWANIA” oznacza Oprogramowanie wraz z dokumentacją Oprogramowania; z jednym z poniższych 
prefiksów, termin będzie oznaczał konkretne narzędzie KNX. Bez prefiksu termin oznacza 
dowolne narzędzie KNX. 

• „ETS” 
• „ETS App” 
• „Falcon” 
• „Manufacturer Tool” 

Aplikacja KNX ETS Funkcjonalne rozszerzenie ETS opracowane przez Stowarzyszenie KNX 

Aplikacja ETS firmy trzeciej Funkcjonalne rozszerzenie ETS opracowane przez członka KNX 

Przyznana licencja: 

PAKIET OPROGRAMOWANIA ETS, PAKIET OPROGRAMOWANIA MANUFACTURER TOOL i KNX ETS App: 

(0) Pod warunkiem, że Licencjobiorca zapłacił odpowiednią Opłatę licencyjną, Stowarzyszenie KNX przyznaje Licencjobiorcy 
Licencję. 
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• Dla pojedynczej zakupionej Licencji typu "chmura", która może być używana po aktywacji na jednym powiązanym 
komputerze lub dla pojedynczej zakupionej licencji typu "klucz" w połączeniu z większą ilością komputerów, na których ta 
Licencja może być używana indywidualnie poprzez podłączenie klucza do powiązanego komputera.  

• W połączeniu z ETS Home, Licencjobiorca ma prawo do stworzenia jednego projektu z nabytą Licencją. Jeżeli 
Stowarzyszenie KNX ustali, że Licencjobiorca narusza postanowienie Umowy licencyjnej na oprogramowanie, może 
dodatkowo zrzec się wszelkiego wsparcia dla Licencjobiorcy dla dodatkowych projektów które zostały stworzone z 
licencją ETS Home.  

• Po wygaśnięciu ograniczonej czasowo Licencji, Licencjobiorca zrzeka się wszelkich praw wyrażonych w niniejszej Umowie 
licencyjnej na oprogramowanie. Licencjobiorcamoże wnioskować o odnowienie ograniczonej czasowo Licencji w formie 
pisemnej, czego potwierdzenie leży w gestii Stowarzyszenia KNX. 

(1) Pod warunkiem wniesienia przez Licencjobiorcę wymaganej opłaty za Licencję, właściwy Członek KNX na podstawie własnej 
Umowy licencyjnej udziela Licencjobiorcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa do użytkowania ETS App zewnętrznego 
dostawcy zgodnie z warunkami określonymi poniżej w celach i zastosowaniach określonych w Dokumentacji programu. 

• W przypadku jednej zakupionej typu Licencji „chmurowej”, którą można używać na jednym komputerze po aktywacji tym 
powiąznym komputerze lub w przypadku pojedynczej zakupionej Licencji typu „sprzętowego” w połączeniu z większą liczbą 
komputerów, na których ta Licencja może być używana indywidualnie przez podłączenie klucza sprzętowego do danego 
komputera. 

(2)  Oprogramowanie jest zaprojektowane do działania: 

• z licencją w chmurze dedykowaną tylko jednemu komputerowi, na którym uruchomione jest Oprogramowanie.  

• z kluczem sprzętowym podłączonym bezpośrednio do lokalnego portu USB na sprzęcie z uruchomionym 
Oprogramowaniem. Oprogramowanie firmowe klucza sprzętowego ani Oprogramowanie nie są przeznaczone ani nie zostały 
przetestowane do obsługi klucza sprzętowego podłączonego do zdalnego sieciowego serwera klucza sprzętowego USB. 
Mimo że w praktyce Oprogramowanie może działać z sieciowym serwerem klucza sprzętowego w sieci lokalnej (tylko LAN, 
nie przez Internet), to Stowarzyszenie KNX nie zaleca takiego użytkowania ani nie obsługuje żadnych problemów 
licencyjnych związanych z serwerami kluczy sprzętowych. 

• Stowarzyszenie KNX zastrzega sobie prawo do ograniczenia sprzedaży kluczy sprzętowych dla określonych typów 
oprogramowania bez uprzedniego powiadomienia o ile dostępna jest dla nich Licencja typu „chmura”. 

PAKIET OPROGRAMOWANIA FALCON: 

(3)  Oprogramowanie Falcon jest wolne od licencji i można je uzyskać od KNX. Stowarzyszenie KNX przyznaje Licencjobiorcy 
osobiste, niewyłączne i niezbywalne prawo do powielania i rozpowszechniania kopii Oprogramowania Falcon wyłącznie na rzecz 
użytkowników końcowych, którzy kupili lub uzyskali oprogramowanie utworzone przez Licencjobiorcę przy użyciu 
Oprogramowania Falcon. 

(4) Licencjobiorca ma ponadto prawo do używania Oprogramowania Falcon do wytwarzania oprogramowania opartego na 
oprogramowaniu Falcon w imieniu strony trzeciej zamierzającej rozpowszechniać kopie tego oprogramowania opracowanego 
przez Licencjobiorcę wśród jego użytkowników końcowych. 

•  Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wsparcie, usługi, aktualizacje oraz pomoc techniczną lub inną, 
wymaganą lub o którą prosi każda osoba otrzymująca Oprogramowanie Falcon i kopiująca lub rozpowszechniająca 
przykładowe aplikacje jako część oprogramowania stworzonego przez Licencjobiorcę. 

• Licencjobiorca nie może używać nazwy, logo ani znaku towarowego Stowarzyszenia KNX  lub oprogramowania Falcon  bez 
pisemnej zgody Stowarzyszenia KNX. 

• Licencjobiorca będzie bronić i chronićStowarzyszenie KNX przed wszelkimi roszczeniami lub zobowiązaniami wynikającymi 
z używania, powielania lub rozpowszechniania oprogramowania Falcon . 

Odstąpienie 
Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że prawo do odstąpienia od zakupu Oprogramowania zostaje utracone, gdy tylko Licencja 
typy 'cloud' lub 'dongle' zostaje aktywowana na platformie MyKNX, odblokowując w ten sposób zainstalowane Oprogramowanie do 
dalszego użytku przez Licencjobiorcę.  

Jeśli Licencja nie została aktywowana na platformie MyKNX i jeśli Licencjobiorca chce zdecydować się na odstąpienie od zakupu 
Oprogramowania, należy przekazać zgłoszenie do Stowarzyszenia KNX w terminie czternastu (14) dni od zakupu Oprogramowania. 
W przypadku licencji 'dongle', po potwierdzeniu tego żądania przez Stowarzyszenie KNX, Licencjobiorca musi zwrócić klucz 
sprzętowy do Stowarzyszenia KNX. Po otrzymaniu „klucza sprzętowego” Stowarzyszenie KNX przystąpi do zwrotu zapłaconych opłat 
licencyjnych. 
Ograniczenia użytkowania: 

Licencjobiorca nie ma prawa do inżynierii wstecznej lub innej rekonstrukcji kodu źródłowego Oprogramowania ani żadnej jego 
części, do wykonywania dalszych kopii  Oprogramowania i/lub dokumentacji oprogramowania lub jej części. 

Licencjobiorca nie ma prawa wynajmować, dzierżawić, udzielać podlicencji, sprzedawać, dystrybuować, pożyczać ani w inny sposób 
udostępniać Oprogramowania osobom trzecim; dodatkowo - kopiować, modyfikować, adaptować, łączyć, tłumaczyć lub tworzyć 
prac pochodnych w oparciu o całość lub jakąkolwiek część Oprogramowania z wyjątkiem pisemnej zgody Stowarzyszenia KNX. 

Nie jest możliwe przeniesienie Licencji od aktualnego Licencjobiorcy (użytkownika prywatnego) na osobę trzecią (użytkownika 
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prywatnego). Licencja może zostać przeniesiona z konta osobistego na konto firmy/organizacji. Licencje mogą być przenoszone w 
obrębie tej samej organizacji. Stowarzyszenie KNX zastrzega sobie prawo do akceptacji przeniesienia licencji w przypadku uznania, 
że są ku temu ważne powody. 

Licencja i oprogramowanie mogą być używane bez ograniczeń czasowych na następujących warunkach: 

• Instalacja jest dokonywana przez Licencjobiorcę na maszynach spełniających wymagania systemowe licencjonowanej 
wersji oprogramowania ETS.  

• Licencjobiorca nie kupił uaktualnienia do nowszej wersji oprogramowania 

• Stowarzyszenie KNX nie wycofało oficjalnie oprogramowania, co oznacza również, że wsparcie dla tej wersji nie zostało 
przerwane. 

Ograniczenie kopiowania, rozpowszechniania i tworzenia prac pochodnych nie dotyczy projektów KNX utworzonych za pomocą 
Oprogramowania ETS id="3">, np. eksport projektu KNX wykonany za pomocą ETS, wydruk projektu lub kopia zapasowa projektów 
KNX. 

Ograniczenie dotyczące kopiowania, rozpowszechniania i tworzenia prac pochodnych nie dotyczy Oprogramowania Falcon. W takim 
przypadku kopiowanie, rozpowszechnianie lub używanie we własnych PAKIETACH OPROGRAMOWANIA jest dozwolone zgodnie z 
warunkami określonymi w rozdziale 'Nadawanie licencji', część (1). Inne ograniczenia, przedstawione powyżej, pozostają 
niezmienione. 

Licencjobiorca może kopiować Oprogramowanie częściowo lub w całości na innym nośniku tylko w celu tworzenia kopii zapasowych 
i/lub odzyskiwania. Licencjobiorca ponadto zgadza się używać wyłącznie produktów zarejestrowanych i/lub certyfikowanych przez 
KNX/EIB w projektach realizowanych z Oprogramowaniem. Ograniczenie związane z zarejestrowanymi i certyfikowanymi 
produktami nie dotyczy funkcji dostępnej w Oprogramowaniu Manufacturer Tool  do tworzenia i testowania jeszcze 
niezarejestrowanych i niecertyfikowanych produktów w Oprogramowaniu ETS . 

Licencjobiorca zgadza się nie używać nabytej Licencji ze szkodą dla systemu KNX. Dotyczy to w szczególności Oprogramowania 
Falcon, które Licencjobiorca nabył dla siebie lub w imieniu osób trzecich w celu rozwoju na własny rachunek lub dla innych. 

Własność, tajemnica: 

Zarówno Oprogramowanie, jak i Dokumentacja oprogramowania są tajemnicą Stowarzyszenia KNX i/lub jej licencjodawców i/lub 
są chronione prawem autorskim i innymi prawami, których właścicielami pozostają Stowarzyszenie KNX i/lub jego licencjodawcy. 
Stowarzyszenie KNX i/lub jego licencjodawcy są właścicielami tytułu, praw autorskich i wszystkich innych praw własności do każdego 
PAKIETU OPROGRAMOWANIA, a wszystkie jego części i kopie pozostają własnością Stowarzyszenia KNX i /lub jej licencjodawców. 

Licencjobiorca nie nabywa tytułu, praw ani udziałów w PAKIECIE OPROGRAMOWANIA innym niż Licencja udzielona w niniejszym 
dokumencie. 

Licencjobiorca nie usunie żadnego znaku towarowego, nazwy handlowej ani informacji o prawach autorskich z PAKIETU 
OPROGRAMOWANIA ani z kopii otrzymanych na mocy niniejszej Umowy licencyjnej oprogramowania oraz z dowolnej kopii 
zapasowej i/lub dowolnej części połączonej z innymi programami 

Poufność: 

PAKIET OPROGRAMOWANIA jest dostarczany Licencjobiorcy z zachowaniem poufności, a Licencjobiorca jest odpowiedzialny za 
podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do zapewnienia ciągłości zastrzeżonego i poufnego charakteru obu pakietów. W 
szczególności Licencjobiorca nie może ujawniać, udzielać podlicencji, wynajmować, cedować, dzierżawić ani przenosić w 
jakiejkolwiek formie PAKIETU OPROGRAMOWANIA żadnej stronie trzeciej. 

Zmiany, aktualizacje: 

PAKIET OPROGRAMOWANIA podlega zmianom przez Stowarzyszenie KNX i/lub członka KNX. Niniejsza Umowa licencyjna na 
oprogramowanie nie przyznaje Licencjobiorcy żadnych praw ani Licencji do jakichkolwiek ulepszeń, modyfikacji lub aktualizacji 
Oprogramowania lub dokumentacji oprogramowania lub innej usługi wsparcia. Licencjobiorca może nabyć takie usługi wsparcia za 
opłatą w Stowarzyszeniu KNX lub u członka KNX. 

Gwarancja:  

W przypadku, gdy Oprogramowanie ETS jest licencjonowane za pomocą klucza sprzętowego, obowiązuje 2-letni okres gwarancji 
na zakupiony klucz sprzętowy, licząc od daty wystawienia faktury. Licencjobiorca może zainicjować za pośrednictwem swojego 
konta MyKNX w podmenu „Produkty” wymianę uszkodzonego klucza sprzętowego. Produkt nie jest objęty gwarancją w przypadku 
udowodnienia, że uszkodzenie klucza sprzętowego powstało w wyniku niepoprawnego użytkowania. W tej sytuacji i/lub w razie 
wygaśnięcia okresu gwarancyjnego należy zakupić nowy klucz sprzętowy. 

Oprogramowanie i Dokumentacja oprogramowania są dostarczane Licencjobiorcy we wskazanej wersji. W razie przyznania stałej 
Licencji na Oprogramowanie okres gwarancyjny Oprogramowania wynosi sześć (6) miesięcy, licząc od daty wysłania stałej Licencji. 

W przypadku Oprogramowania, które nie będzie objęte Licencją Stowarzyszenie KNX nie udziela żadnej gwarancji. 

Na ETS App zewnętrznego dostawcy gwarancja jest udzielana zgodnie z zapisami umowy licencyjnej Członka KNX i poniższe akapity 
niniejszego rozdziału „Gwarancja” nie mają zastosowania. 
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Licencjobiorca niezwłocznie zgłosi wszelkie możliwe wady do Stowarzyszenia KNX na piśmie, tj. natychmiast wszystkie możliwe do 
zidentyfikowania w ciągu dziesięciu (10) dni od dostawy. Jeśli w określonym terminie nie zostaną złożone żadne pisemne skargi, 
roszczenia z tytułu takich wad nie będą mogły być dochodzone przeciwko Stowarzyszeniu KNX. 

W ciągu tych sześciu (6) miesięcy Stowarzyszenie KNX  gwarantuje: właściwą wymianę Oprogramowania w przypadku wad 
gwarantowanych; że odpowiednia wersja Oprogramowania działa zgodnie z dołączoną dokumentacją oprogramowania i może być 
uruchamiana na komputerach zgodnych z wymaganiami systemowymi podanymi przez Stowarzyszenia KNX. Gwarancja jest 
zapewniona przez dostawę zastępczą Oprogramowania jako jedynego i wyłącznego środka Licencjobiorcy. 

Jeśli dostawa zastępcza nie dotrze do Licencjobiorcy lub jeśli dostawa nie może być zapewniona w ciągu trzydziestu (30) dni, 
Licencjobiorca ma prawo zażądać anulowania Umowy licencyjnej oprogramowania lub rabatu na uiszczone opłaty licencyjne. Nie 
gwarantuje się, że Oprogramowanie lub jego struktury danych są wolne od błędów. Gwarancja nie dotyczy awarii wynikających z 
niewłaściwej obsługi lub jakichkolwiek innych przyczyn pozostających poza wpływem Stowarzyszenia KNX  i bez pisemnej zgody  
Stowarzyszenia KNX. Wszelkie inne gwarancje są wyłączone. Po wiążącym zawarciu Umowy licencyjnej na oprogramowanie, zwrot 
i/lub zwrot opłaty Licencji – z jakiegokolwiek powodu – są wykluczone. 

Licencjobiorca jest odpowiedzialny za obsługę wszelkich danych projektowych generowanych przez narzędzie KNX. Ochrona tych 
danych przed uszkodzeniem i utratą może odbywać się za pomocą standardowego eksportu projektu lub archiwizacji projektu na 
urządzeniu zewnętrznym. Licencjobiorca zapewni, że dostęp do danych będzie ograniczony wyłącznie do niego. Jakikolwiek wniosek 
Licencjobiorcy o odzyskanie lub naprawienie tych danych może wiązać się dla niego z dodatkowymi kosztami, które zostaną podane 
przed jakimkolwiek przetwarzaniem danych przez Stowarzyszenie KNX i zostaną wyraźnie potwierdzone przez Licencjobiorcę w 
formie pisemnej. Żadne płatne usługi odzyskiwania lub naprawy danych nie gwarantują jednak skutecznego rozwiązania problemu. 
W przypadku niepowodzenia rozwiązania lub częściowego odzyskania/naprawy danych, Licencjobiorca nie ma prawa do żądania 
zwrotu zapłaconej kwoty.  

Ograniczenie odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i wynikowe: 

STOWARZYSZENIE KNX W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE 
WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA GWARANCJI, NARUSZENIA UMOWY, ZANIEDBANIA LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH CZYNNOŚCI, Z 
WYJĄTKIEM PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ NA OPROGRAMOWANIU. W ŻADNYM WYPADKU 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOWARZYSZENIA KNX” NIGDY NIE PRZEKROCZY OPŁAT LICENCYJNYCH UISZCZONYCH PRZEZ 
LICENCJOBIORCĘ. 

Dla ETS App zewnętrznego dostawcy ograniczenie odpowiedzialności zostało określone w umowie licencyjnej Członka KNX. 

Cena i warunki płatności: 

Wszystkie ceny podlegają opodatkowaniu odpowiednim podatkiem VAT. Płatności będą dokonywane przez Licencjobiorcę w ciągu 
trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury. Kwota każdej faktury niezapłaconej w terminie zostanie zgodnie z prawem 
zwiększona o 2% stopę dyskontową, obliczaną codziennie od daty wymaganej zapłaty aż do otrzymania całej należnej kwoty. 
Zastrzega się prawo do wszelkich innych roszczeń.  

Właściwe prawa i spory: 

Niniejsza Umowa licencyjna podlega belgijskim przepisom prawnym i zgodnie z nimi została sporządzona, z wyłączeniem właściwości 
innych przepisów prawnych. Sądy w Brukseli (Belgia) mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub kontrowersji 
między Stowarzyszeniem KNX i Licencjobiorcą. 

Czas trwania i zakończenie umowy: 

Niniejsza Umowa licencyjna pozostaje w mocy aż do jej zakończenia w sposób podany poniżej. 
Niniejsza Umowa licencyjna i udzielona Licencja mogą zostać zakończone przez Stowarzyszenie KNX za pomocą pisemnego 
powiadomienia z 15-dniowym (piętnastodniowym) wypowiedzeniem przesłanym Licencjobiorcy w razie naruszenia przez niego 
jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy licencyjnej. 
Licencjobiorca ma prawo do wypowiedzenia w dowolnym momencie i z dowolnego powodu Umowy licencyjnej na oprogramowanie. 
Licencjobiorca nie ma prawa do żadnego odszkodowania ani wypłaty odszkodowania w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy 
licencyjnej na oprogramowanie. 
Wypowiedzenie nie zwalnia Licencjobiorcy z obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat Licencyjnych naliczonych do daty wejścia w 
życie rozwiązania. 
Po rozwiązaniu niniejszej Umowy licencyjnej na oprogramowanie z jakiegokolwiek powodu Licencjobiorca powstrzyma się od 
jakiegokolwiek korzystania z PAKIETU OPROGRAMOWANIA i  Oprogramowania i dokumentacji oprogramowania, a także przyznaną 
Licencję niezwłocznie i bez uprzedniego żądania zwróci w całości listem poleconym do Stowarzyszenia KNX. Wszelkie kopie 
udzielonej Licencji i/lub PAKIETU OPROGRAMOWANIA wymienionego powyżej zostaną zniszczone. To postanowienie nie dotyczy 
Licencji Falcon. W każdym przypadku postanowienie dotyczące poufności pozostanie w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy 
licencyjnej na oprogramowanie. 

Inne: 

Nieważność któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy licencyjnej nie ma wpływu na jakąkolwiek inną część Umowy licencyjnej. 
Niniejsza Umowa licencyjna stanowi kompletne i wyłączne oświadczenie dotyczące Umowy licencyjnej pomiędzy stronami. Niniejsza 
Umowa licencyjna na oprogramowanie nie może być zmieniana, poprawiana ani modyfikowana bez pisemnego potwierdzenia. 

Jeśli chodzi o prywatność: z ogólnymi oświadczeniami o ochronie prywatności Stowarzyszenia KNX można zapoznać się na stronie 
internetowej Stowarzyszenia KNX. Licencjobiorca niniejszym potwierdza, że jest świadomy, że poprzez uzyskanie Licencji od 



 20.01.2023 

2014-2023 KNX Association. All rights reserved. Strona 5/5 

Stowarzysznia KNX  i obowiązkowego utworzenia konta MyKNX, Stowarzyszenie KNX  ma prawo nawiązać z nim kontakt, przy czym 
Licencjobiorca ma w każdej chwili możliwość rezygnacji z dalszej komunikacji. Ponadto Licencjobiorca jest informowany, że każdy 
eksportowany projekt zawiera certyfikat projektu, za pomocą którego Stowarzyszenie KNX może zidentyfikować Licencjobiorcę, 
który wyeksportował dane projektu, w celu weryfikacji ważności Licencji. Certyfikat projektu zawiera m.in.; PAKIET 
OPROGRAMOWANIA używany do odblokowania Oprogramowania i eksportu danych, informacje o Licencji (tj. Numer licencji, Imię 
i nazwisko Licencjobiorcy, a także nazwę firmy powiązaną z tą Licencją). W przypadku korzystania z Licencji typu „chmura” nazwa 
komputera, na którym zainstalowane jest „Oprogramowanie' oraz adres IP użytkownika są przesyłane do serwera licencyjnego w 
ramach procesu licencyjnego. Adres IP jest przechowywany w postaci zaszyfrowanej, ze względów bezpieczeństwa infrastruktury, 
na serwerze licencyjnym przez okres jednego roku, po czym jest usuwany. 

Licencjobiorca zgadza się, że w przypadku aplikacji ETS firm trzecich, Stowarzyszenie KNX ma prawo przekazać te dane osobowe 
odpowiednim Członkom KNX wyłącznie w celu realizacji umowy między członkiem KNX i Licencjobiorcą. 

Oprogramowanie może obejmować oprogramowanie dostarczane przez firmę Microsoft, które może gromadzić informacje o 
korzystaniu z oprogramowania przez użytkownika końcowego i wysyłać te informacje do firmy Microsoft w celu świadczenia usług 
zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Microsoft pod adresem https://aka.ms/privacy. Oprogramowanie zbiera 
anonimowe informacje o korzystaniu z oprogramowania przez użytkownika końcowego i wysyła te informacje do stowarzyszenia 
KNX, aby poprawić jakość Oprogramowania. Możliwe jest jednak dezaktywowanie gromadzenia tych informacji w ustawieniach 
Oprogramowania. 

Wyjątki: 

Wyjątki: 

https://aka.ms/privacy
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