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PRAWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO 
(Wersja EUR: 37072022) 

Niniejsze Prawa użytkownika końcowego są częścią Umowy w sprawie technologii UPS („Umowa”) 
dostępnej pod adresem https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/UTA.pdf> i zostają do niej 
włączone przez odniesienie.  Prawa i zastrzeżenia określone w niniejszych Prawach użytkownika końcowego 
stosują się do określonych Technologii UPS.  Tym samym, prawa te i zastrzeżenia stosują się do Państwa 
jedynie wtedy, jeżeli posługują się Państwo lub uzyskują dostęp do tej Technologii UPS, do której zastosowanie 
mają dane prawa i zastrzeżenia.  Przed użyciem i dostępem do Technologii UPS wymienionych w niniejszych 
Prawach użytkownika końcowego należy zapoznać się z prawami i zastrzeżeniami dotyczącymi posługiwania 
się i dostępu do tej Technologii UPS.  Ponadto korzystanie z dowolnej Technologii UPS lub dostęp do niej 
może podlegać Informacjom i zasadom ogólnego użycia, które włączono do niniejszych Praw użytkownika 
końcowego. Przedmiotowe zasady udostępniono na stronie 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/IGUP.pdf>.  Terminy zapisane wielkimi literami, użyte ale 
niezdefiniowane w niniejszych Prawach użytkownika końcowego, mają znaczenia zdefiniowane w części 
Ogólne warunki i ustalenia niniejszej Umowy. 

Jeżeli nie podano inaczej w niniejszych Prawach użytkownika końcowego, Państwa dostęp do 
technologii UPS i korzystanie z niej jest bezpłatny. Technologia UPS może zapewniać dostęp do płatnych usług 
UPS (np. usług przewozowych, do których dostęp można uzyskać za pomocą dowolnej Technologii UPS) 
podlegających innym umowom z UPSI. Zgadzają się Państwo, że korzystanie z usług dostępnych poprzez 
Technologię UPS, opartych lub nie opartych na opłatach, będzie zgodne z umowami zawartymi pomiędzy 
Państwem a UPSI odnoszącymi się do danych usług UPS, łącznie z takimi, jak np. Warunki usług 
Przewozu/Obsługi UPS. 

1 Wszystkie Technologie UPS.  Poniższe postanowienia mają zastosowanie w przypadku wszystkich 
Technologii UPS. 

1.1 Technologia Beta.  

(a) Dostępność.  W niektórych przypadkach, UPS może udostępnić Państwu w okresie 
próbnym ulepszenia do Technologii UPS lub dodatkowe nowe technologie, które nie są ogólnie dostępne 
(określane łącznie jako „Technologia Beta”).  W przypadku gdy Technologia Beta stanowi rozszerzenie 
istniejącej Technologii UPS, będzie ona uważana za część odpowiedniej podstawowej Technologii UPS i 
postanowienia niniejszej Umowy dotyczące takiej Technologii UPS będą również odnosiły się do Technologii 
Beta.  W przypadku gdy Technologia Beta stanowi dodatkową nową technologię, UPS powiadomi o 
postanowieniach, które będą odnosiły się do używania Technologii Beta.  NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH 
PRZECIWNYCH POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH WARUNKÓW I USTALEŃ FIRMA UPS NIE PONOSI 
WOBEC PAŃSTWA ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA 
Z TECHNOLOGII BETA.  W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy innymi ustaleniami niniejszej 
Umowy i pkt. 1.1 niniejszych Praw użytkownika końcowego, niniejszy punkt 1.1 Praw użytkownika końcowego 
ma moc nadrzędną w zakresie wymaganym do rozstrzygnięcia danej sprzeczności dotyczącej Technologii Beta. 

(b) Poufność. Istnienie, funkcje, działanie, bezpieczeństwo, wydajność, ocena, 
ewaluacja, możliwości i zawartości Technologii Beta; Państwa uwagi, komentarze i sugestie związane z 
Technologią Beta, a także wszystkie informacje i dane związane z Technologią Beta lub w niej zawarte 
stanowią Informacje Poufne lub Tajemnicę Handlową UPS. 

(c) Używanie danych Użytkownika. Technologia Beta może zawierać funkcje 
umożliwiające UPS zmierzenie wykorzystania przez Państwa różnych jej możliwości oraz informujące UPS o 
takim wykorzystaniu drogą elektroniczną.  UPS ma prawo do rejestrowania z Państwa komputera Państwa 
danych konfiguracyjnych systemu i historii Państwa działań w trakcie korzystania z Technologii Beta („Raport 
Technologii Beta”).  UPS może korzystać z Raportu Technologii Beta w przeprowadzaniu analizy problemów i 
ulepszeniu funkcjonowania Technologii Beta.  Zgadzają się Państwo i udzielają Państwo zgody firmie UPS na 
reprodukowanie, używanie, ujawnianie, prezentowanie, pokazywanie, przekształcanie oraz nieograniczone 
rozprowadzanie bez żadnych zobowiązań względem Państwa wszelkich uwag, informacji, danych i sugestii, 
łącznie z danymi zawartymi w Raporcie Technologii Beta i opiniach zwrotnych (lecz bez danych finansowych, 
planów finansowych i produkcyjnych nie podanych do wiadomości publicznej), dostarczanych firmie UPS 
w powiązaniu z Technologią Beta, a także na tworzenie prac pochodnych na ich podstawie.  Ponadto UPS może 
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swobodnie korzystać z wszelkich pomysłów, koncepcji, wiedzy specjalistycznej albo technik zawartych 
w takich informacjach bez jakichkolwiek ograniczeń ani zobowiązań względem Użytkownika. 

(d) Wady i błędy. NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH PRZECIWNYCH 
POSTANOWIEŃ PKT. 8.2 OGÓLNYCH WARUNKÓW I USTALEŃ PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO 
WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE (A) TECHNOLOGIA BETA MOŻE ZAWIERAĆ WADY I BŁĘDY A 
FIRMA UPS NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ (NA MOCY USTAWY, PRAWA 
ZWYCZAJOWEGO ANI NA INNEJ PODSTAWIE), ŻE TECHNOLOGIA BETA SPEŁNI PAŃSTWA 
WYMAGANIA LUB ŻE JEJ UŻYCIE ALBO DZIAŁANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE; 
(B) TECHNOLOGIA BETA NIE JEST WYDANA W WERSJI KOMERCYJNEJ, A FIRMA UPS NIE JEST 
ZOBOWIĄZANA DO JEJ SPRZEDAŻY LUB LICENCJONOWANIA W JAKIMKOLWIEK TERMINIE W 
PRZYSZŁOŚCI ORAZ (C) NIE JEST WYMAGANE, ABY FIRMA UPS ZAPEWNIAŁA JAKĄKOLWIEK 
KONSERWACJĘ, WSPARCIE LUB INNE USŁUGI W ODNIESIENIU DO TECHNOLOGII BETA. 

(e) Okres próbny. Okres próbny dla Technologii Beta będzie trwał od daty otrzymania 
przez Państwa Technologii Beta do daty określonej przez firmę UPS według jej wyłącznego uznania. UPS może 
w dowolnym czasie zakończyć okres próbny i wszystkie prawa udzielone w ramach Technologii Beta po 
uprzednim powiadomieniu Państwa.  Wyrażają Państwo zgodę na zaprzestanie używania Technologii Beta po 
zakończeniu lub przerwaniu przez UPS okresu próbnego (cokolwiek nastąpi wcześniej).  Technologia Beta 
może być używana tylko w połączeniu z Przekazywanymi przesyłkami.  

1.2 Władze Stanów Zjednoczonych jako Użytkownicy końcowi. Technologie UPS są 
klasyfikowane jako „przedmioty komercyjne” zgodnie z definicją tego terminu w tytule 48 art. 2.101 C.F.R. 
amerykańskiego Prawa zamówień federalnych (Federal Acquisition Regulation, FAR), obejmujące „komercyjne 
oprogramowanie komputerowe” i „dokumentację związaną z komercyjnym oprogramowaniem komputerowym” 
(w tym wszelkie uzupełniające dane techniczne), zgodnie z definicją tych terminów w tytule 48 art. 12.212 
i w tytule 48 art. 227.7202-3 C.F.R., niezależnie od tego, czy Technologia UPS jest dostarczana w postaci 
produktu czy użytkownik końcowy z Rządu Stanów Zjednoczonych uzyskuje do niej dostęp w powiązaniu 
z usługą.  Wykorzystywanie, powielanie, odtwarzanie, wydawanie, modyfikowanie, udostępnianie lub 
przekazywanie Technologii UPS oraz wszelkich dotyczących go danych albo z niego pochodzących jest 
ograniczone zgodnie z postanowieniami działu 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R. §227.7102-2 
oraz 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, zależnie od sytuacji. Powyższe postanowienia zastępują wszelkie 
postanowienia Federal Acquisition Regulation (Prawa Zamówień Federalnych, „FAR”), Załącznika do FAR 
wprowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej („DFARS”) lub inne klauzule uzupełniające lub 
postanowienia agencji rządowych, które odnoszą się do praw rządu w zakresie oprogramowania 
komputerowego lub danych technicznych. Użytkownicy końcowi reprezentujący władze Stanów 
Zjednoczonych będą nabywać Technologię UPS, korzystając wyłącznie z praw określonych w niniejszej 
Umowie. Jeżeli użytkownik końcowy Rządu Stanów Zjednoczonych potrzebuje praw, które nie zostały mu 
udzielone na warunkach opisanych w niniejszym punkcie, musi negocjować z UPS w celu ustalenia, czy istnieją 
możliwe do zaakceptowania warunki przeniesienia tego rodzaju praw i jeżeli mają one być skuteczne, do 
obowiązującej umowy należy dołączyć dodatek akceptowalny dla obu stron wyraźnie udzielający tego rodzaju 
praw. Jeżeli niniejsza Umowa nie zaspokoi potrzeb użytkownika końcowego reprezentującego władze Stanów 
Zjednoczonych i strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia w zakresie postanowień niniejszej Umowy, 
użytkownik końcowy reprezentujący władze Stanów Zjednoczonych zobowiązuje się zakończyć korzystanie 
z Technologii UPS i zwrócić UPS oprogramowanie albo dane techniczne dostarczone w ramach Technologii 
UPS bez korzystania z nich. 

2 Wszystkie narzędzia API Zestawu programisty UPS  Poniższe postanowienia dotyczą wszystkich 
narzędzi API Zestawu programisty UPS. 

2.1 Prawa.  Jeżeli otrzymają Państwo dokumentację techniczną API do narzędzia API Zestawu 
programisty UPS oraz wymagane Elementy zabezpieczające, mają Państwo zezwolenie na opracowanie 
Aplikacji do celów własnych i wewnętrznych oraz do dystrybucji (w tym hostingu w celu umożliwienia 
dostępu) dla podmiotów zewnętrznych, a także  użycie Aplikacji do uzyskania dostępu do narzędzi API 
Zestawu programisty UPS z lokalizacji innej niż Terytorium Zastrzeżone. Dla jasności zezwolenie udzielone w 
niniejszym akapicie nie daje prawa do upoważniania (a) osób trzecich do korzystania z Aplikacji ani nie daje 
Państwu prawa do korzystania z Aplikacji na korzyść osoby trzeciej ani (B) Państwa do dystrybucji Aplikacji 
wśród osób trzecich. Aby uzyskać prawo do dystrybuowania Aplikacji (w tym hostingu w celu umożliwienia 
dostępu dla podmiotów zewnętrznych) należy się skontaktować z UPS w sposób opisany w odnośnej 
dokumentacji technicznej API. Jeżeli uzyskali Państwo dostęp do narzędzi API Zestawu programisty UPS 
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w ramach Rozwiązania udostępnianego przez osobę trzecią, nie otrzymają Państwo dokumentacji technicznej 
API i nie mają Państwo prawa do opracowania ani dystrybucji Aplikacji, a do takiego użycia przez Państwa 
narzędzi API Zestawu programisty UPS za pośrednictwem tego Rozwiązania udostępnianego przez osobę 
trzecią nie mają zastosowania pozostałe postanowienia artykułu 2 Praw użytkownika końcowego.  Mogą 
Państwo uzyskać dostęp do dowolnych narzędzi API Zestawu programisty UPS z kraju lub terytorium 
nieznajdującego się na Terytorium Zastrzeżonym.  Jednak potwierdzają Państwo i zgadzają się, że narzędzia 
API Zestawu programisty UPS nie dadzą zamierzonego efektu dla każdego kraju lub terytorium na 
Dozwolonym Terytorium.  Aby sprawdzić, dla którego z krajów lub terytoriów każde z narzędzi API Zestawu 
programisty UPS da zamierzony efekt, można zapoznać się z obowiązującą dokumentacją techniczną API. 

2.2 Własność.  Będą Państwo mieli wszystkie prawa do Aplikacji i będą Państwo jego 
wyłącznymi właścicielami z wyjątkiem zakresu, w jakim Aplikacje zawierają materiały UPS lub narzędzia 
pochodne czy będące modyfikacjami tych materiałów. 

2.3 Dostęp do Aplikacji.  Na pisemny wniosek UPS zapewnią Państwo UPS kopię lub dostęp do 
Aplikacji (wybór należy do UPS), wraz z wszelkimi jej uaktualnieniami, i URL każdej lokalizacji Aplikacji w 
Internecie (jeżeli Aplikacja jest stosowana bądź udostępniana przez Internet) w celu ustalenia zgodności 
Aplikacji z postanowieniami niniejszej Umowy, w tym między innymi dokumentacją techniczną API.  UPS 
może zawiesić dostęp do narzędzi API Zestawu programisty UPS bez powiadomienia, jeżeli w sposób 
uzasadniony uzna, że Aplikacja narusza niniejszą Umowę. 

2.4 Pomoc. Z wyjątkiem kwestii związanych z udostępnianiem produktów i świadczeniem usług 
przez UPS (np. rejestracja na stronie UPS.com lub w UPS My Choice®) będą Państwo zapewniać konserwację i 
pomoc odnośnie do Państwa Aplikacji.  

2.5 Ukazywanie informacji. Aplikacja nie może wyświetlać informacji o innych firmach 
świadczących usługi przewozowe ani o żadnych takich usługach przewozowych na żadnej stronie, czy to 
składającej się z jednej, czy z większej liczby ramek wyświetlających Informacje.  Ten wymóg nie oznacza 
zakazu wyświetlania przez Program menu firm świadczących Usługi przewozowe pod warunkiem, że takie 
menu lub strona nie zawiera żadnych innych informacji, w tym między innymi identyfikujących lub opisujących 
konkretne poziomy usług takich firm świadczących Usługi przewozowe.  W obrębie Aplikacji muszą Państwo 
prezentować wszystkie dane w każdym polu danych bez poprawek, usuwania lub modyfikowania ich w 
jakikolwiek sposób. 

2.6 Zakazy.  Korzystając z narzędzi API Zestawu programisty UPS, nie będą Państwo udzielać 
podlicencji na dostęp do narzędzia API Zestawu programisty UPS do wykorzystania przez osobę trzecią. W 
związku z tym nie będą Państwo tworzyć Aplikacji, które funkcjonują zasadniczo tak samo jak narzędzie API 
Zestawu programisty UPS, ani oferować ich do użytku osobom trzecim, ani używać narzędzi API do 
przetwarzania czy przechowywania danych podlegających przepisom dotyczącym międzynarodowego handlu 
bronią (International Traffic in Arms Regulations) wprowadzonym przez Departament Stanu USA.  

2.7 Informacje o negocjowanych stawkach. Jeżeli wyświetlają Państwo lub reklamują opłaty, 
które są inne od opłat UPS wyświetlanych w Zestawie programisty UPS, konieczne jest wyraźne wyświetlenie 
w pobliżu takich stawek następującej uwagi lub innych sformułowań, które okresowo może dostarczać UPS: 
„Niniejsze opłaty mogą różnić się od opłat UPS i mogą obejmować opłatę za obsługę przesyłki nałożoną przez 
[nazwa Państwa firmy]”. 

2.8 Ograniczenia dotyczące hostowania. Mają Państwo prawo (1) hostować Aplikację w swojej 
placówce w dowolnym kraju lub terytorium, który nie znajduje się na Terytorium zastrzeżonym, lub (2) 
zawierać umowy z Usługodawcą, który nie jest konkurentem firmy UPS („Usługodawca Hostingu”), chyba że 
taki konkurent UPS zostanie zatwierdzony na piśmie przez UPS, w sprawie hostingu Aplikacji w placówce 
Usługodawcy Hostingu w dowolnym kraju lub terytorium, które nie znajduje się na Terytorium zastrzeżonym, 
do Państwa wyłącznego użytku.   

2.9 Ograniczenia.   Firma UPS ustanawia i egzekwuje limity korzystania przez Państwa z 
narzędzi API Zestawu programisty UPS (np. ograniczając liczbę żądań, które mogą Państwo złożyć), wedle jej 
wyłącznego uznania. Zgadzają się Państwo na takie ograniczenia ujęte w towarzyszących każdemu narzędziu 
API Zestawu programisty UPS dokumentach i nie będą Państwo próbowali ich obchodzić. W przypadku chęci 
skorzystania z dowolnego narzędzia API Zestawu programisty UPS ponad wskazane limity należy uzyskać 
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wyraźną zgodę UPS (a UPS może odrzucić taki wniosek lub uzależnić jego akceptację od wyrażenia przez 
Państwa zgody na dodatkowe postanowienia lub opłaty w zakresie tego użycia).  

3 Postanowienia dotyczące indywidualnych narzędzi API Zestawu programisty UPS.  Oprócz 
postanowień art. 1 powyżej do konkretnych narzędzi API Zestawu programisty UPS zastosowanie mają 
poniższe postanowienia. 

 
3.1 UPS® Address Validation API i UPS Street Level Address Validation API. Wszelkie żądania 

skierowane do programów UPS Address ValidationAPI lub UPS Street Level Address Validation API 
powinny być wykonywane wyłącznie dla celów sprawdzania poprawności adresu w związku z przesyłką 
przeznaczoną do wysłania z użyciem usług oferowanych przez UPSI.  Należy ustawić Aplikacje w taki sposób, 
aby poniższa uwaga lub inne uwagi dostarczane okresowo przez UPS były wyraźnie wyświetlane na tym 
samym widocznym ekranie oraz w pobliżu informacji informujących użytkownika o nieprawidłowości adresu: 
„UWAGA: UPS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zapewnione przez funkcję potwierdzania 
adresu.  Funkcja potwierdzania adresu nie potwierdza tożsamości i nie umożliwia weryfikacji osób 
zamieszkałych pod danym adresem”.  Ponadto należy ustawić Aplikacje w taki sposób, aby następująca uwaga 
lub inne uwagi okresowo przekazywane przez UPS, były wyraźnie wyświetlone na tym samym widocznym 
ekranie i w pobliżu informacji wyświetlanych przez narzędzie UPS Address Validation API lub Street Level 
Address Validation API z informacją dla użytkownika, iż (według Państwa wyboru): (a) jeżeli chodzi o adres 
skrytki pocztowej lub (b) jeżeli chodzi o dowolny adres:  „UWAGA: Funkcja potwierdzania adresu potwierdzi 
adresy skrytki pocztowej. UPS nie dostarcza jednak do skrytek pocztowych. Podjęte przez klienta próby 
dostarczenia przez UPS przesyłki na adres skrytki pocztowej mogą skutkować nałożeniem dodatkowych opłat.” 

3.2 UPS® Shipping API  Narzędzie UPS Shipping API daje dostęp do (1) Funkcji UPS 
Hazardous Materials, która usprawnia wysyłkę niektórych niebezpiecznych towarów i materiałów; oraz (2) do 
międzynarodowej bazy wiedzy, która umożliwia dostęp do informacji mogących ułatwić wysyłkę 
transgraniczną.  Korzystanie przez Państwa z Funkcji UPS Hazardous Materials podlega postanowieniom 
pkt. 10.1 Praw użytkownika końcowego, a korzystanie z dostępu do międzynarodowej bazy wiedzy za 
pośrednictwem UPS Shipping API podlega postanowieniom punktu 3.6 Polityki informacyjnej i ogólnego 
użytkowania. 

3.3  UPS Delivery Intercept™ API  

(a) Pracownicy upoważnieni. Należy dopilnować, by do wszelkich Aplikacji 
obejmujących Interfejs do narzędzia UPS Delivery Intercept API („Aplikacja DI”) dostęp mieli tylko ci 
spośród Państwa pracowników, którzy mają uzasadnioną potrzebę uzyskania dostępu do takiej Aplikacji DI 
podczas wykonywania swoich rutynowych obowiązków w celu zgłoszenia żądania usług przejęcia dostawy dla 
Przesyłek doręczanych na podstawie udzielonego przez Państwa upoważnienia („Pracownicy upoważnieni do 
DI”). Należy prowadzić listę Pracowników upoważnionych do DI i udostępnić ją UPS do wglądu w ciągu 
dziesięciu dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania. 

(b) Dostęp i wykorzystanie. Na potrzeby dostępu do Aplikacji DI i korzystania z niej, w 
tym między innymi za pośrednictwem Państwa zasobów sieciowych, platform, urządzeń, serwerów, stacji 
roboczych i aplikacji skonfigurowanych dla Państwa sieci, należy przydzielić każdemu Pracownikowi 
upoważnionemu do DI numer identyfikacyjny użytkownika i hasło. Należy dopilnować, by numery 
identyfikacyjne użytkowników i hasła do Aplikacji DI podlegały kontroli na następujące sposoby: (1) każdy 
Pracownik upoważniony do DI będzie jedynym właścicielem danego numeru identyfikacyjnego użytkownika i 
hasła; (2) żaden numer identyfikacyjny użytkownika nie będzie udostępniany jako ogólny lub grupowy numer 
identyfikacyjny użytkownika; (3) w wypadku wszelkich Pracowników upoważnionych do DI, z którymi 
rozwiązano stosunek pracy, są w trakcie przerwy w świadczeniu pracy lub zostali przeniesieni, wszystkie prawa 
dostępu zostaną niezwłocznie anulowane lub usunięte; (4) prawa dostępu do Aplikacji DI przyznawane będą 
Pracownikom upoważnionym do DI przez Państwa w zależności od zajmowanych przez nich stanowisk, przy 
założeniu jak najmniejszej liczby przywilejów niezbędnej dla danego stanowiska; (5) jeżeli numer 
identyfikacyjny użytkownika zostanie anulowany, przed jego reaktywacją musi nastąpić powtórne 
uwierzytelnienie i pozytywna identyfikacja Pracownika upoważnionego do DI oraz (6) numery identyfikacyjne 
użytkowników będą dezaktywowane po nie więcej niż pięciu nieudanych próbach logowania.  Będą Państwo 
dokonywać przeglądu upoważnień do dostępu do Aplikacji DI nie rzadziej niż raz w miesiącu, by zapewnić 
stosowność wszystkich takich upoważnień. 
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(c) Bezpieczeństwo. Przez cały czas w Okresie obowiązywania niniejszej Umowy będą 
Państwo utrzymywać zabezpieczenia fizyczne dotyczące dostępu fizycznego do stacji roboczych 
wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do Aplikacji DI, które będą zapewniały co najmniej taki sam 
stopień ochrony, jak zabezpieczenia stosowane przez Państwa wówczas w celu ochrony Państwa tajemnic 
handlowych. 

(d) Ewidencja korzystania. Będą Państwo rejestrować całą aktywność związaną z 
uzyskiwaniem dostępu do Aplikacji DI. Takie dane audytowe należy przechowywać w Okresie obowiązywania 
niniejszej Umowy oraz przez 24 miesiące po jej rozwiązaniu. Rejestr musi obejmować co najmniej następujące 
informacje: (1) data i godzina każdego logowania; (2) moment zakończenia sesji; (3) źródłowy i docelowy adres 
IP; (4) numer identyfikacyjny użytkownika; (5) szczegółowe informacje o próbach uzyskania dostępu, 
przypadkach udanego uzyskania dostępu i odrzuconych próbach uzyskania dostępu oraz (6) typ aktywności. 

(e) Audyt. Przyznają Państwo UPS i audytorom z ramienia spółki (w tym audytorom 
wewnętrznym i zewnętrznym) prawo do kontroli zgodności podejmowanych przez Państwa działań 
z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i postępowania z danymi określonymi w niniejszym punkcie 3.3(e) 
w następujących okolicznościach: (1) w wyniku uzasadnionego i zgłoszonego w dobrej wierze przekonania UPS 
o niewłaściwym wykorzystywaniu Aplikacji DI lub jej Interfejsu(-ów), oszustwie za pośrednictwem Aplikacji 
DI lub jej Interfejsu(-ów) lub niezgodności Państwa działań z obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa 
zawartymi w niniejszym punkcie 3.3 albo (2) w wyniku jakiegokolwiek naruszenia ograniczenia w zakresie 
ujawniania Informacji zawartych w artykule 1 Informacji i zasad ogólnego użycia w odniesieniu do Informacji 
uzyskanych przez Państwa za pośrednictwem Aplikacji DI. Taki audyt obejmuje prawo dostępu do (X) Państwa 
placówki, w której ma miejsce dostęp do Oprogramowania DI, (Y) Upoważnionych pracowników oraz (Z) 
danych i rejestrów dotyczących dostępu do Oprogramowania DI i korzystania z niego. 

(f) Zwolnienie z odpowiedzialności. Zgadzają się Państwo, na swój wyłączny koszt, 
zwolnić od odpowiedzialności i nie wnosić roszczeń wobec Stron Zwolnionych z Odpowiedzialności w UPS w 
związku z jakimikolwiek szkodami związanymi bądź wynikającymi z (1) posługiwania się bądź 
nieprawidłowego użycia przez Państwo lub Państwa pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców opcji 
UPS Delivery Intercept API i Systemów UPS oraz (2) użycia lub dostępu do opcji UPS Delivery Intercept API i 
Systemów UPS przez osobę, która uzyskała dostęp posługując się Interfejsami, Aplikacjami lub Elementami 
zabezpieczającymi, w co wchodzi między innymi wszelkie użycie lub dostęp pośredni lub bezpośredni, 
niezależnie do tego, czy odbyły się one za Państwa zgodą. 

3.4 UPS® Locator API dla lokalizacji punktów UPS Access Point.  

(a) Dodatkowe ograniczenia korzystania.  Wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z 
narzędzia UPS Locator API for UPS Access Point Locations jedynie w celu obsługi lub odpowiedzi na 
wniosek klienta o udzielenie informacji dotyczących zawartości Przesyłki rejestrowanej.  Nie mogą Państwo 
wykorzystywać lokalizacji uzyskanej za pośrednictwem narzędzia UPS Locator API for UPS Access Point 
Locations do celów innych niż zrealizowanie wniosku klienta.  Po zakończeniu sesji zdalnej komunikacji z 
klientem należy usunąć wszelkie informacje o lokalizacji uzyskane za pośrednictwem narzędzia UPS Locator 
API for UPS Access Point Locations.  Zgadzają się Państwo nie wykorzystywać informacji o lokalizacji 
uzyskanych za pośrednictwem narzędzia UPS Locator API for UPS Access Point Locations, w całości lub 
częściowo, w jakikolwiek inny sposób, który nie został wyraźnie wskazany w punkcie 3.4(a) bez wyraźnej 
zgody na piśmie ze strony firmy UPS. 

(b) Brak praw do znaków towarowych.  Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszej 
Umowy stanowiących inaczej Umowa ta nie upoważnia Państwa do wykorzystywania jakiegokolwiek znaku 
towarowego, słowa, nazwy, symbolu, urządzenia ani żadnego ich połączenia należącego do UPS lub 
udostępnionego przez UPS na zasadzie licencji w dowolnej aplikacji UPS Access Point.  W zakresie, w jakim 
chcieliby Państwo wykorzystywać znaki towarowe UPS Access Point w związku z aplikacją UPS Access Point, 
zobowiązani są Państwo do wypełnienia formularza UPS Access Point dostępnego na platformie UPS Brand 
Central pod adresem <https://brand.ups.com> oraz uzyskać od UPS licencję na używanie znaku towarowego 
przyznawanego według uznania UPS. 

3.5 UPS® Electronic Manifest Service i UPS Host Manifest Service.  

(a) Wymogi dotyczące ładowania. Przyjmują Państwo do wiadomości, że wolno Państwu 
ładować PLD do UPS Electronic Manifest Service lub UPS Host Manifest Service wyłącznie pod warunkiem 

https://brand.ups.com/
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(1) uprzedniego zweryfikowania wszystkich PLD narzędziem UPS Rating API i funkcją potwierdzenia adresu, 
która weryfikuje dokładność miasta, województwa i kodu pocztowego (w odpowiednich wypadkach), (2) 
otrzymania przez Państwo pisemnego poświadczenia z UPS wskazującego, iż Oprogramowanie i wszelkie 
Interfejsy stosowane wraz z tym Oprogramowaniem zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez UPS lub (3) 
otrzymania przez Państwo dostępu do UPS Electronic Manifest Service lub UPS Host Manifest Service 
poprzez Rozwiązanie udostępniane przez stronę trzecią. Taka weryfikacja traci ważność, jeżeli 
Oprogramowanie lub Interfejsy zostaną w jakikolwiek sposób zmodyfikowane bądź zmienione, bądź stosowane 
wraz z jakimkolwiek programem, które wpływa na działanie takiego Oprogramowania lub Interfejsów. 

(b) Wymiana informacji.  Przyjmują Państwo do wiadomości, że Oprogramowanie lub 
Rozwiązanie udostępniane przez stronę trzecią mogą być dostępne dla UPS przez ograniczony okres czasu 
wyłącznie w celu dostarczenia uaktualnień i zmian dotyczących usług UPS, opłat UPS, kodów trasowania UPS 
i/lub materiałów UPS zawartych w Oprogramowaniu i Rozwiązaniu udostępnianym przez stronę trzecią. 

(c) Ładowanie PLD. Muszą Państwo przesłać do UPS zestaw informacji PLD dla 
wszelkich wysyłanych przesyłek zarejestrowanych w UPS Electronic Manifest Service i UPS Host Manifest 
Service przed odbiorem tych paczek przez kierowców UPS.  

3.6 UPS® Account Validation API.Oświadczają i gwarantują Państwo, że będą Państwo 
próbowali dokonać weryfikacji numerów kont za pośrednictwem usługi UPS Account Validation API tylko w 
przypadkach, kiedy otrzymają Państwo pozwolenie od upoważnionego posiadacza konta, będącego 
właścicielem tych numerów kont. Na własny koszt zwolnią Państwo z odpowiedzialności i zabezpieczą Strony 
zwolnione z odpowiedzialności w UPS z tytułu wszelkich Szkód poniesionych przez Strony zwolnione 
z odpowiedzialności w UPS wynikających bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia przez Państwa postanowień 
pkt. 3.6. 

3.7 UPS My Choice® Enrollment API i UPS My Choice® Eligibility API.  

(a) Ograniczenia.  Na potrzeby rejestracji wstępnej w UPS My Choice® będą Państwo 
przekazywać dane UPS wyłącznie przy użyciu UPS My Choice® Enrollment API i UPS My Choice® 
Eligibility API, a dane te wprowadzone zostaną bezpośrednio przez Osobę, która ma zostać wstępnie 
zarejestrowana („Osoba rejestrowana w My Choice”), lub uzupełnione zostaną wstępnie przez Aplikację oraz, w 
każdym przypadku, potwierdzone zostaną przez Osobę rejestrowaną w My Choice.  W celu uniknięcia 
wątpliwości ustala się, że nie wolno Państwu przekazywać UPS danych na potrzeby rejestracji wstępnej w 
usłudze UPS My Choice, jeżeli dane te zostały zgromadzone przez biuro obsługi klienta.  Mogą Państwo 
wykorzystywać Informacje przekazane przez UPS za pośrednictwem UPS My Choice® Enrollment API i UPS 
My Choice® Eligibility API („Informacje rejestrowane w My Choice®”) wyłącznie w związku z rejestracją 
Osoby rejestrowanej w My Choice® w usłudze UPS My Choice® związanych z taką Osobą rejestrowaną w My 
Choice® w sposób wyraźnie określony w niniejszej Umowie.     

(b) Przechowywanie zwróconych danych. Z wyjątkiem działania w wyłącznym celu 
zachowania zgodności z opisanymi poniżej procedurami tymczasowej archiwizacji i przekazywania danych 
zabrania się Państwu przechowywania wszelkich Informacji rejestrowanych w My Choice innych niż 
krótkotrwałe kopie niezbędne do wymiany Informacji z systemami UPS i Osobami rejestrowanymi w My 
Choice za pośrednictwem Aplikacji w związku z konkretnym żądaniem interakcji z Aplikacją ze strony Osoby 
rejestrowanej w My Choice.  Wszystkie krótkotrwałe kopie muszą zostać nieodwracalnie zniszczone po 
zakończeniu wymiany informacji zaistniałej na wniosek Osoby rejestrowanej w My Choice, w odniesieniu do 
której utworzona została kopia. 

(c) Zgoda Osoby rejestrowanej w My Choice i wytyczne dotyczące oprogramowania.   

(i) Udostępnianie. Udostępnią Państwo Osobom rejestrowanym w My Choice 
środki, za pomocą których Osoby rejestrowane w My Choice mogą jednoznacznie zażądać rejestracji w usłudze 
UPS My Choice® za pośrednictwem Aplikacji („Powiadomienie o zgodzie na rejestrację w My Choice”). W 
ramach Powiadomienia o zgodzie na rejestrację w My Choice Interfejs Oprogramowania musi zawierać pole do 
zaznaczenia.  Powiadomienie o zgodzie na rejestrację w My Choice może być uzupełnione o Objęte licencją 
oznakowanie dla rejestracji w My Choice, pod warunkiem że takie Objęte licencją oznakowanie dla rejestracji 
w My Choice zamieszczone zostanie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.  Powiadomienie o zgodzie na 
rejestrację w My Choice powinno mieć formę w znacznej mierze podobną do następującego tekstu: „Tak! 
Proszę zarejestrować mnie wstępnie w usłudze UPS My Choice®, bym mógł/mogła otrzymywać powiadomienia 
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o dostawie paczek pocztą elektroniczną.  Rozumiem, że UPS będzie wykorzystywać zgromadzone przez 
[Państwa] dane na potrzeby wstępnego zarejestrowania mnie w usłudze My Choice oraz że na podany przeze 
mnie adres e-mail wysłana zostanie wiadomość zawierająca więcej informacji, w tym na temat tego, w jaki 
sposób mogę w pełni się zarejestrować, by korzystać z dodatkowych możliwości. W razie pytań proszę 
zapoznać się z treścią Polityki prywatności UPS dostępnej pod adresem www.ups.com.”  Powiadomienie o 
zgodzie na rejestrację w My Choice powinno być opatrzone polem do zaznaczenia, które nie jest wstępnie 
zaznaczone. 

(ii) Przegląd.  Przed rozpoczęciem wykorzystywania Aplikacji dla celów 
komercyjnych przekażą Państwo UPS łącze do strony rozwoju i testów oprogramowania, na której spółka UPS 
będzie mogła dokonać przeglądu proponowanego Powiadomienia o zgodzie na rejestrację w My Choice na 
potrzeby oceny i zatwierdzenia przez UPS. UPS zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich 
proponowanych przez Państwa Powiadomień o zgodzie na rejestrację w My Choice.  Jeżeli UPS odrzuci 
proponowane przez Państwa Powiadomienie o zgodzie na rejestrację w My Choice, strony będą pracować 
wspólnie nad sporządzeniem akceptowalnego przez obie strony Powiadomienia o zgodzie na rejestrację w My 
Choice.  Uzgodnią Państwo wzajemnie z UPS zamieszczenie Powiadomienia o zgodzie na rejestrację w My 
Choice w Interfejsie. Ponadto na wniosek UPS przekażą Państwo UPS kompletną kopię graficznego interfejsu 
użytkownika dla każdego ekranu procesu rejestracji w usłudze UPS My Choice® za pomocą Aplikacji, w ciągu 
trzech (3) dni od zgłoszenia takiego wniosku. 

(iii) Ewidencja zgody.  Będą Państwo gromadzić i przechowywać dane, w tym 
imię i nazwisko Osoby rejestrowanej w My Choice, informacje o dacie, punkcie czasowym i wersji projektu 
Interfejsu (takie dane Osoby rejestrowanej w My Choice określane są łącznie jako „Zapis zgody na potrzeby 
rejestracji w My Choice”), jako dowód jednoznacznego wniosku każdej Osoby rejestrowanej w usłudze My 
Choice® o rejestrację w UPS My Choice. Ponadto na wniosek UPS przekażą Państwo UPS wszystkie Zapisy 
zgody na potrzeby rejestracji w usłudze My Choice® w formacie .CSV drogą elektroniczną, za pośrednictwem 
bezpiecznego protokołu przesyłania plików („FTP”), w ciągu trzech (3) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Po 
przekazaniu UPS Zapisów zgody na potrzeby rejestracji w My Choice zgodnie z poprzednim ustępem usuną 
Państwo takie Zapisy zgody na potrzeby rejestracji w My Choice. 

(d) Kierownik archiwów.  Na wniosek UPS zapewnią Państwo, na koszt UPS, by 
kierownik archiwów mógł zaświadczyć przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych informacji o wyrażeniu 
przez Osobę rejestrowaną w My Choice zgody na rejestrację w usłudze UPS My Choice®. 

(e) Zwolnienie z odpowiedzialności.  Na swój wyłączny koszt zwolnią Państwo z 
odpowiedzialności i zabezpieczą Strony zwolnione z odpowiedzialności UPS przed wszelkimi Szkodami 
poniesionymi przez Strony zwolnione z odpowiedzialności UPS i wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z (i) 
nieprzekazania przez Państwa wystarczających dowodów na zgodę Osoby rejestrowanej w My Choice na 
rejestrację w usłudze UPS My Choice® lub (ii) przekazania UPS nieprawidłowych informacji za pośrednictwem 
UPS My Choice® Enrollment API i UPS My Choice® Eligibility API. 

4 Wszystkie technologie UPS udostępniane przez Internet.  Poniższe postanowienia mają zastopowanie do 
wszystkich Technologii UPS, do których dostęp można uzyskać za pomocą stron internetowych UPS. 

4.1 Dostępne funkcje.  Mogą Państwo uzyskać dostęp do dowolnych Technologii UPS 
udostępnianych przez Internet z kraju lub terytorium nieznajdującego się na Terytorium Zastrzeżonym.  Jednak 
potwierdzają Państwo i zgadzają się, że Technologia UPS udostępniana przez Internet nie da zamierzonego 
efektu dla każdego kraju lub terytorium na Dozwolonym Terytorium. 

4.2 Usługi internetowe z pojedynczym logowaniem i usługi internetowe osób trzecich.UPS 
udostępnia funkcję pojedynczego logowania do UPS.com.  Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać ze swoich 
danych uwierzytelniających do jednej z dostępnych platform społecznościowych wskazanych na stronie 
logowania witryny UPS.com (każda zwana dalej „Platformą”), UPS uzyska z tej Platformy Państwa 
podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne informacje, na których przekazanie do UPS 
zezwolą Państwo danej Platformie obecnie lub w przyszłości. W chwili korzystania z Platform mają Państwo 
kontakt z osobami trzecimi, nie z UPS. UPS nie wspiera Platform ani nie ma nad nimi kontroli. Informacje 
przekazane przez Państwa Platformie podlegają własnej polityce prywatności danej Platformy oraz Państwa 
ustawieniom prywatności na tej Platformie. UPS nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani 
dorozumianych, w zakresie Platform ani innych zewnętrznych witryn lub aplikacji (w tym w zakresie 
dokładności, niezawodności czy kompletności informacji przekazanych przez nie lub ich praktyki w zakresie 
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ochrony danych). Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do innych witryn, w tym dowolnych Platform, dokonują 
tego Państwo na własne ryzyko. W żadnych okolicznościach UPS nie ponosi odpowiedzialności za straty lub 
szkody wynikające z korzystania przez Państwa z Platformy lub innej zewnętrznej witryny czy aplikacji.   Jeżeli 
usługi Platformy staną się z dowolnego powodu czasowo lub trwale niedostępne, jeżeli zdecydują się Państwo 
usunąć swoje konto na Platformie lub jeżeli usuną Państwo połączenie ze swoimi danymi uwierzytelniającymi 
w Platformie z profilem UPS na ups.com, nie będą Państwo już mogli logować się do swojego profilu UPS na 
ups.com za pomocą danych uwierzytelniających z Platformy. Aby się zalogować i w dalszym ciągu korzystać ze 
swojego profilu UPS na UPS.com, będą Państwo musieli logować się przy użyciu swoich danych 
uwierzytelniających z profilu UPS. 

5 Postanowienia dotyczące poszczególnych Technologii UPS udostępnianych przez Internet.  Oprócz 
postanowień art. 3 powyżej do konkretnych Technologii UPS udostępnianych przez Internet, do których dostęp 
jest uzyskiwany na stronach internetowych UPS, zastosowanie mają poniższe postanowienia.   

5.1 UPS.com™ Shipping.  Narzędzie UPS.com™ Shipping daje dostęp do Funkcji UPS 
Hazardous Materials, która usprawnia wysyłkę niektórych niebezpiecznych towarów i materiałów.  
Korzystanie przez Państwa z Funkcji UPS Hazardous Materials podlega postanowieniom pkt. 10.1 Praw 
użytkownika końcowego. 

5.2 UPS.com™ Void a Shipment  Przyjmują Państwo do wiadomości, że mogą Państwo jedynie 
odwołać przesyłkę poprzez UPS.com Void a Shipment, jeżeli (1) przesyłka jest na koncie UPS powiązanym z 
Państwa Kontem Systemu UPS.com, lecz nie na koncie rozliczanym bezpośrednio kartą kredytową; (2) firma 
UPS otrzymała prawidłowe dane PLD do przesyłki, ale nie odebrała przesyłki, i (3) wniosek o anulowanie 
przesyłki jest złożony ponad (24) godziny po otrzymaniu ważnego PLD przesyłki przez UPS, jeżeli przesyłka 
jest przetwarzana za pomocą Technologii UPS znanej jako UPS.com Shipping (UPS Internet Shipping), UPS 
CampusShip technology lub UPS Developer Kit API. Ponadto potwierdzają Państwo, iż mają Państwo 
uprawnienia do anulowania każdej przesyłki, którą zgłaszają Państwo do UPS.com Void a Shipment. 

5.3 UPS.com™ Order Supplies  UPS zastrzega sobie prawo, według swojego wyłącznego 
uznania, realizacji zamówień materiałów do wysyłki poprzez usługę UPS.com Order Supplies w całości, w 
części bądź nierealizowania ich wcale, w tym między innymi w oparciu o liczbę wysyłek związanych z Kontem 
UPS, z którego składane jest dane zamówienie. 

5.4 Proces wystawiania faktur/dokumentów elektronicznych UPS Paperless™.  Proces 
wystawiania faktur/dokumentów elektronicznych UPS pozwala na przesłanie obrazów dokumentów UPS 
dotyczących przesyłki (np. faktury) do wykorzystania w połączeniu z dostarczeniem przesyłki.  UPS 
Paperless™ Invoice/Paperless Document Setup Process korzysta z PLD dla paczek wysyłanych przez UPS i 
dostarczanych elektronicznie przez Użytkownika za pośrednictwem systemu zgodnego z fakturami 
elektronicznymi UPS w celu wystawiania faktur komercyjnych wymaganych w procesie dostawy.  W systemie 
UPS Paperless można się zarejestrować, aktywując Proces wystawiania faktur elektronicznych UPS, 
dostępny na stronie UPS.com oraz przesyłając kopię nagłówka Użytkownika, autoryzowany podpis w formacie 
elektronicznym i numery kont UPS, do których przypisane będą faktury elektroniczne UPS.  Użytkownik 
potwierdza, że UPS będzie używać przesłanego nagłówka oraz autoryzowanego podpisu do generowania faktur 
komercyjnych w ramach faktur elektronicznych UPS. Użytkownik potwierdza, że do wystawienia faktury 
elektronicznej UPS kwalifikują się tylko przesyłki wysyłane z numerami kont UPS przekazanymi w ramach 
procesu UPS Paperless™ Invoice/Paperless Document Setup Process. W przypadku gdy przesłany podpis 
stanie się nieważny, Użytkownik powiadomi UPS i nie będzie korzystać z faktur elektronicznych UPS do czasu 
przekazania zaktualizowanego, należycie umocowanego podpisu do UPS. Ponadto potwierdzają Państwo, że 
aby otrzymać fakturę elektroniczną w ramach procesu wystawiania faktur/dokumentów elektronicznych 
UPS dla przesyłki, muszą Państwo przekazać UPS PLD dla tej przesyłki poprzez system zgodny z procesem 
wystawiania faktur/dokumentów elektronicznych UPS przed przekazaniem przesyłki.  Korzystanie przez 
Państwa z usług faktur elektronicznych UPS i dokumentów elektronicznych UPS podlega postanowieniom 
odrębnej umowy zawartej między Państwem a UPSI w zakresie tych usług.  Użytkownik oświadcza także, że 
wszystkie przesyłki przekazane z zastosowaniem faktury elektronicznej UPS podlegają opisowi usługi oraz 
warunkom określonym w obowiązującym Przewodniku po usługach i stawkach UPS, Warunkach usług 
Przewozu/Obsługi UPS, z uwzględnieniem Postanowień dotyczących odprawy celnej przesyłek 
międzynarodowych dla kraju lub terytorium pochodzenia Przekazanej przesyłki, której dotyczy faktura 
elektroniczna UPS.  

5.5 Usługa UPS® Claims on the Web.  
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(a) Wysuwanie roszczeń.  Usługa UPS Claims on the Web pozwala Państwu na 
przesłanie firmie UPS roszczenia z tytułu utraty lub zniszczenia Przesyłki, jak również dokumentacji, takiej jak 
zdjęcia zniszczenia, i faktur oraz paragonów na poparcie zdarzenia oraz wartości takiej utraty lub takiego 
zniszczenia („Dokumentacja roszczenia”), na potrzeby Użytku Wewnętrznego.  Zgadzają się Państwo zgłaszać 
roszczenia tylko za pomocą Usługi UPS Claims on the Web dla Przesyłek. Przesyłając Dokumentację 
roszczenia w celu poparcia roszczenia z tytułu utraty lub uszkodzenia: (a) udzielają Państwo firmie UPS 
ograniczonego zezwolenia na przetwarzanie i przechowywanie Dokumentacji roszczenia w celu przetwarzania 
roszczenia i powiązanych celów oraz (b) uznają Państwo, że UPS może korzystać z Dokumentacji roszczenia 
lub nie korzystać z niej według własnego uznania przy rozpatrywaniu reklamacji. 

(b) Oświadczenia i gwarancje.   Oświadczają Państwo i gwarantują, że: (1) dostarczenie 
przez Państwa oraz przetwarzanie i przechowywanie przez UPS Dokumentacji roszczenia nie narusza ani nie 
będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa, przepisu lub regulacji; (2) Dokumentacja roszczenia nie 
narusza ani nie będzie naruszać własności intelektualnej stron trzecich ani prawa do wizerunku lub prywatności; 
lub zawierać jakiegokolwiek kodu, który może spowodować uszkodzenie, zakłócać działanie dowolnego 
komputera, systemu, danych lub mienia UPS, lub umożliwiać śledzenie; (3) Dokumentacja roszczenia nie jest 
zniesławiająca, nieprzyzwoita, napastliwa, oszczercza lub szkodliwa dla jakiejkolwiek innej osoby, szkodliwa 
dla nieletnich lub pornograficzna; oraz (4) Dokumentacja roszczenia nie jest nieprawdziwa, niedokładna, 
wprowadzająca w błąd lub w inny sposób niezwiązana z konkretnym roszczeniem. 

(c) Zwolnienie z odpowiedzialności.  Na własny koszt zwolnią Państwo z 
odpowiedzialności i zabezpieczą Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS z tytułu wszelkich Szkód 
poniesionych przez Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z 
przetwarzania i przechowywania Dokumentacji roszczenia przez UPS. 

5.6 UPS® Billing Data, PDF Invoice i UPS Email Invoice. Mogą Państwo otrzymać dane 
rozliczeniowe za pomocą Technologii UPS znanych jako UPS PDF Invoice i UPS Email Invoice (łącznie 
„Technologia rozliczeniowa UPS”). 

(a) Dostarczenie.  Dane rozliczeniowe w formacie elektronicznym wybranym przez 
Państwa z listy dostępnych formatów elektronicznych (np. .CSV, plik prosty i pdf), z wyjątkiem określonych 
państw i terytoriów, w których zgodnie z prawem lub na mocy decyzji UPS wymagane są inne formaty, zostaną 
przekazane elektronicznie (np. poprzez pobranie pliku lub w wiadomości elektronicznej) bezpośrednio Państwu 
albo za pośrednictwem Usługodawców usług danych rozliczeniowych. Państwa żądanie otrzymywania faktur w 
formacie elektronicznym (lub, jeżeli ma to miejsce, opłacenie przez Państwa faktury otrzymanej w formacie 
elektronicznym) stanowi Państwa zgodę na otrzymywanie faktur w formacie elektronicznym, z wyjątkiem 
państw i terytoriów, w których prawo wymaga innej formy zgody. Mogą Państwo zażądać otrzymywania 
rachunków w formie papierowej.  

(b) Dodatkowe uchylenie rękojmi.  BEZ OGRANICZENIA CHARAKTERU 
OGÓLNEGO WSZELKICH INNYCH UCHYLEŃ RĘKOJMI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE 
UPS NIE UDZIELA RĘKOJMI, IŻ STOSOWANIE PRZEZ PAŃSTWA TECHNOLOGII 
ROZLICZENIOWEJ UPS LUB DANYCH ROZLICZENIOWYCH BĘDZIE ZGODNE Z ODPOWIEDNIMI 
PRZEPISAMI PRAWA, ZASADAMI LUB REGULACJAMI, W TYM MIĘDZY INNYMI PRZEPISAMI 
PRAWA, ZASADAMI CZY REGULACJAMI, KTÓRE WYMAGAJĄ STOSOWANIA FAKTUR W 
POSTACI PAPIEROWEJ LUB KTÓRE ZWIĄZANE SĄ Z PODATKIEM VAT. 

(c) Obowiązująca wersja rachunku.  Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, iż 
w przypadku otrzymania przez Państwo od UPS zarówno Danych rozliczeniowych, jak i wydruków rachunków, 
oficjalną obowiązującą wersją rachunku będzie wersja wydruku i wszelkie Dane rozliczeniowe, które Państwo 
otrzymają, będą traktowane tylko jako wersja dodatkowa. 

(d) Dostarczanie faktur. Od momentu uzyskania upoważnienia ze strony UPS na 
korzystanie z usługi UPS Email Invoice będą Państwo automatycznie otrzymywać faktury z danymi 
rozliczeniowymi. Zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej, kiedy dany 
rachunek będzie dostępny do odebrania.  

5.7 UPS® Billing Center.  
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(a) Dostarczanie faktur   Jeśli mają Państwo dostęp i korzystają z UPS Billing Center, 
automatycznie otrzymają Państwo faktury w formacie elektronicznym, z wyjątkiem określonych państw i 
terytoriów, w których zgodnie z prawem lub na mocy decyzji UPS wymagane są inne formaty.  Wszystkie 
rachunki tworzone przez UPS Billing Center zostaną Państwu udostępnione w formie elektronicznej w witrynie 
internetowej UPS Billing Center. Zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej albo 
w innej formie elektronicznej, kiedy dany rachunek będzie dostępny do wglądu. Korzystając z UPS Billing 
Center lub płacąc rachunki otrzymane w formie elektronicznej, jeżeli ma to miejsce, wyrażają Państwo zgodę 
na otrzymywanie rachunków w formie elektronicznej, z wyjątkiem państw i terytoriów, w których prawo 
wymaga innej formy zgody. Mogą Państwo zażądać otrzymywania rachunków w formie papierowej.  W takim 
przypadku Państwa licencja dotycząca dostępu do UPS Billing Center i korzystania z niego zostanie 
rozwiązana, z wyjątkiem określonych państw i terytoriów, w których zgodnie z prawem lub na mocy decyzji 
UPS wymagane są inne formaty.   

(b) Płacenie faktur. Zgadzają się Państwo opłacać wszystkie faktury tworzone przez UPS 
Billing Center za pomocą jednej z zatwierdzonych metod płatności wymienionych w UPS Billing Center i 
zgodnie z warunkami i ustaleniami odpowiednich Warunków usług Przewozu/Obsługi UPS i niniejszą Umową. 
Ponadto, jeżeli posłużenie się UPS Billing Center w jakikolwiek sposób spowoduje wytworzenie faktury, która 
nie będzie odzwierciedlać odpowiednich należności (włącznie z opłatami ujętymi w obowiązujących 
Warunkach usług Przewozu/Obsługi UPS), zgadzają się Państwo, aby firma UPS wystawiła Państwu rachunek, 
który Państwo zapłacą UPS w ciągu siedmiu (7) dni od daty wystawienia wraz z wszelkimi dodatkowymi 
kosztami związanymi z daną transakcją. Państwa wnioski o zwrot należności za jakąkolwiek przesyłkę muszą 
zostać złożone zgodnie z Ogólnymi warunkami świadczenia usług UPS.  Wszelkie zmiany kwot rachunków 
tworzonych przez Klienta podlegają dodatkowo rewizji UPS.  Zmiana kwoty należności lub kredytowanie konta 
Klienta w odpowiedzi na zmianę kwoty rachunku utworzonego przez Klienta nie oznacza końcowego 
zatwierdzenia przez UPS żądanej zmiany kwoty; nie oznacza to również, że UPS zgadza się z podanym 
uzasadnieniem takiej zmiany kwoty.  Klienci nie będą mieli prawa do żadnej zmiany kwoty rachunku, kredytu 
ani zwrotu należności, jeżeli UPS ustali, iż wynika ona z powodu nieprawidłowego posługiwania się UPS 
Billing Center. 

(c) Materiały promocyjne.  UPS będzie mieć prawo zamieścić Państwa na liście klientów 
UPS w materiałach promocyjnych wysyłanych do osób trzecich, zawierających listy osób posługujących się 
usługą UPS Billing Center. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, posługiwanie się Państwa znakami 
handlowymi, znakami usługowymi, nazwami i znakami przez UPS będzie wymagało Państwa uprzedniej zgody 
pisemnej. 

(d) Dodatkowe uchylenie rękojmi.  BEZ OGRANICZANIA ZASTOSOWANIA 
INNYCH ZWOLNIEŃ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, UPS NIE 
GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z UPS BILING CENTER LUB DANYCH 
ROZLICZENIOWYCH I FAKTUR WYGENEROWANYCH PRZEZ UPS BILLING CENTER BĘDZIE 
ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, ZASADAMI LUB REGULACJAMI, W TYM 
MIĘDZY INNYMI PRZEPISAMI PRAWA, ZASADAMI LUB REGULACJAMI, KTÓRE WYMAGAJĄ 
STOSOWANIA FAKTUR W POSTACI PAPIEROWEJ LUB KTÓRE ZWIĄZANE SĄ Z PODATKIEM 
VAT. 

5.8 Technologia UPS CampusShip™.  

(a) Książka adresowa spółki.  Mogą Państwo uzyskać dostęp umożliwiający tworzenie, 
dostęp, korzystanie i modyfikowanie książki adresowej grupy („Książka adresowa spółki”, ang. Corporate 
Address Book) zawierającej dane adresowe („Dane CAB”). Dane CAB będą przechowane w systemach UPS i 
udostępniane do użytku poprzez technologię UPS CampusShip.  UPS podejmie uzasadnione handlowo wysiłki 
w celu ochrony danych CAB przed naruszeniem, utratą lub nieautoryzowanym dostępem do danych CAB przez 
strony inne niż Klient.  Po unieważnieniu prawa dostępu do technologii UPS CampusShip przez Klienta 
wszystkie dane CAB będą usunięte z Systemów UPS.  Tylko dane CAB, które będą następnie stosowane do 
rejestracji przesyłek za pomocą technologii UPS CampusShip będą stanowić dane osobowe w znaczeniu 
zgodnym z punktem 12.10 Ogólnych warunków i ustaleń.  Przyjmują Państwo całą odpowiedzialność za 
działania swoich Administratorów i innych użytkowników, tj. tworzenie, dodawanie, przeglądanie, ujawnianie, 
posługiwanie się i modyfikowanie przez nich danych CAB, w tym przesyłanie takich danych do wszystkich 
jurysdykcji, w których Klient może korzystać z książki adresowej spółki („Przetwarzanie”), w tym za wszystkie 
roszczenia z ustaw o ochronie danych i ochronie danych osobowych dowolnej jurysdykcji związanej z takim 
przesyłaniem. 
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(b) Korzystanie przez kontrahentów.  UPS może upoważnić Klienta do wydania 
zezwolenia niektórym kontrahentom Klienta na udział w technologii UPS CampusShip jako Użytkownicy 
Kontrahenci.  Klient zgadza pozostać w pełni odpowiedzialny za posługiwanie się technologii UPS 
CampusShip przez Użytkowników Kontrahentów, na takiej zasadzie, jak gdyby Użytkownicy Kontrahenci byli 
pracownikami Klienta.  UPS może natychmiast zablokować bądź unieważnić dowolne konto systemu UPS 
CampusShip założone przez Klienta na potrzeby Użytkowników Kontrahentów na swoje wyłączne uznanie, za 
powiadomieniem Klienta bądź bez takiego powiadomienia.  Ponadto prawo dostępu każdego Użytkownika 
Kontrahenta wygaśnie automatycznie po wygaśnięciu lub unieważnieniu praw Klienta do posługiwania się 
technologią UPS CampusShip.  UPS będzie nadzorował zakładanie i utrzymywanie kont UPS CampusShip dla 
Użytkowników Kontrahentów według wskazówek Klienta i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.  
Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej, UPS nie będzie ponosił 
odpowiedzialności cywilnej wobec Klienta w związku z zarządzaniem Kont Systemu Użytkowników 
Kontrahentów.  KLIENT, NA SWÓJ WYŁĄCZNY KOSZT, ZWOLNI Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIE 
BĘDZIE WNOSIĆ ROSZCZEŃ I, NA ŻYCZENIE UPS, ZAPEWNI OBRONĘ STRONOM ZWOLNIONYM 
Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W UPS Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD (W TYM MIĘDZY INNYMI Z 
TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ KONTRAHENTA LUB UŻYTKOWNIKA KONTRAHENTA), 
PONIESIONYCH PRZEZ STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W UPS, WYNIKAJĄCYCH 
BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII UPS CAMPUSSHIP, 
NARZĘDZIA UPS SCHEDULED IMPORT LUB INFORMACJI PODANYCH PRZEZ DOWOLNĄ 
OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ, KTÓRA UZYSKAŁA DOSTĘP DO POWYŻSZEGO, POSŁUGUJĄC 
SIĘ KONTEM SYSTEMU UPS CAMPUSSHIP ZAŁOŻONYM PRZEZ KLIENTA DLA UŻYTKOWNIKA 
KONTRAHENTA. 

(c) Konta Lokalne Systemu.  Jeżeli UPS osobno autoryzuje Klienta, Klient może założyć 
Konta Lokalne i umożliwić autoryzowanym pracownikom Klienta dostęp do technologii UPS CampusShip 
poprzez Konta Lokalne Systemu zamiast Konta Systemu powiązanego z każdym pracownikiem Klienta.  Jeżeli 
UPS upoważnił Klienta do zakładania Kont Lokalnych Systemu, pracownicy Klienta mogą uzyskać dostęp i 
posługiwać się technologią UPS CampusShip poprzez Konta Lokalne Systemu wyłącznie do przetwarzania i 
monitorowania Przesyłek zarejestrowanych w technologii UPS CampusShip w dowolnej lokalizacji 
powiązanej z Kontem Lokalnym Systemu oraz do przeglądu i wydrukowania informacji o historii przesyłki, 
dotyczącej takich przekazanych Przesyłek.  UPS będzie zarządzał, zakładał i utrzymywał Konta Lokalne 
Systemu na zlecenie Klienta, w pełnej zgodności z warunkami niniejszej Umowy.  Niezależnie od wszelkich 
postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej, UPS nie będzie ponosił odpowiedzialności cywilnej 
wobec Klienta w związku z zarządzaniem Kont Lokalnych Systemu.  UPS, na swoje wyłączne uznanie i z 
dowolnej przyczyny może natychmiast zablokować bądź unieważnić wszelkie Konta Lokalne Systemu po 
powiadomieniu o tym Klienta. 

5.9 Narzędzie UPS.com™ Alert Customization  NarzędzieUPS.com Alert Customization Tool 
umożliwia dostęp do funkcji UPS Customized Alerts, która usprawnia dostosowanie do potrzeb klienta 
wiadomości e-mail na temat statusu wysyłki, takich jak wiadomości QVN i wiadomości e-mail UPS My 
Choice® Personal and Commercial Service.  Zgadzają się Państwo, że w przypadku, gdy Usługodawca wysyła 
zamówienia w Państwa imieniu, Alarmy Niestandardowe mogą nie być dostępne, jeżeli Usługodawca nie 
dokona wysyłki w ramach stosownego konta UPS.  UPS zastosuje ten sam zestaw Dostosowanych Treści do 
każdego Alarmu Niestandardowego, o którego wysłanie Państwo poproszą. Mogą Państwo dokonywać 
okresowych poprawek Państwa Dostosowanych Treści, przedkładając firmie UPS nowe lub poprawione 
Dostosowane Treści za pomocą narzędzia UPS.com Alert Customization Tool.  Nie mogą Państwo żądać 
wybranej daty rozpoczęcia dla nowych lub poprawionych Dostosowanych Treści, która przypada przed 
upływem trzech (3) tygodni od dnia, w którym przekażą Państwo firmie UPS takie Dostosowane Treści. 

5.10 UPS Freight™ Images Wyrażają Państwo zgodę, by wszelkie obrazy wygenerowane przy 
wykorzystaniu usługi UPS Freight Reporting, niezależnie od formy i formatu, uznawano za Informacje. 

5.11 UPS Freight™ Notify. Zgadzają się Państwo na posługiwanie się usługą Przesyłki Morskie 
UPS − Powiadomienia wyłącznie do komunikowania informacji o nadanej Przesyłce i wyłącznie Osobom 
powiązanym z nadaną Przesyłką. Jeżeli adresat zakomunikuje Państwu, iż nie życzy on sobie otrzymywania 
poczty elektronicznej na temat Przesyłek, natychmiast zaprzestaną Państwo korzystania z usługi UPS Freight 
Notify w celu wysyłania poczty elektronicznej do takiego adresata. Firma UPS w żadnym wypadku nie będzie 
odpowiedzialna materialnie za nieprzesłanie lub opóźnienie przesłania czy odbioru poczty elektronicznej. 
Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich listów poczty elektronicznej funkcji UPS 
Freight Notify − Powiadomienia wysłanych przez Państwa i nie będą Państwo włączać do nich żadnych treści 
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molestujących, obraźliwych, zniesławiających lub szkodliwych dla kogokolwiek.  Zapewniają Państwo, iż będą 
Państwo zlecać za pośrednictwem usługi UPS Freight Notify jedynie wysłanie przez UPS wiadomości 
dotyczącej UPS Freight Notify (a) do Państwa, oraz (b)(1) na adres poczty elektronicznej kontrolowanej przez 
Osobę związaną z przesyłką, która jest tematem wiadomości dotyczącej UPS Freight Notify, i (2) wyłącznie w 
celu powiadomienia o statusie przesyłki morskiej w systemie przesyłkowym UPS, i w żadnym innym celu.   
Ponadto udzielają Państwo gwarancji, że przed zażądaniem od UPS przesłania wiadomości dotyczącej UPS 
Freight Notify − Powiadomienia do Osoby związanej z przesyłką będą Państwo posiadali świadomą i 
konkretną zgodę tej Osoby na otrzymywanie takiej wiadomości oraz że adres e-mail podany UPS jest adresem 
prawidłowym i kontrolowanym przez tę Osobę. Na własny koszt zwolnią Państwo z odpowiedzialności i 
zabezpieczą Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS z tytułu wszelkich Szkód poniesionych przez Strony 
zwolnione z odpowiedzialności w UPS, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia gwarancji 
zawartych w zdaniu poprzedzającym. 

5.12 UPS Freight™ Reporting. Wyrażają Państwo zgodę, by wszelkie raporty wygenerowane przy 
wykorzystaniu usługi UPS Freight Reporting, niezależnie od ich formy i formatu, były uważane za Informacje. 

6 Całość Oprogramowania UPS.  Poniższe postanowienia mają zastosowanie do korzystania przez Państwa 
ze wszystkich technologii UPS, które stanowią udostępnione Państwu Oprogramowanie UPS. 

6.1 Ograniczenie korzystania.  Mogą Państwo zainstalować i wykorzystywać Oprogramowanie na 
potrzeby Użytku Własnego w postaci kodu wynikowego wyłącznie na komputerach posiadanych, 
wynajmowanych lub w inny sposób kontrolowanych przez Państwa na Terytorium odpowiednim dla takiego 
Oprogramowania. 

6.2 Rozwiązanie.  Po wygaśnięciu niniejszej Umowy bądź unieważnieniu licencji do dowolnego 
oprogramowania z dowolnego powodu, niezwłocznie usuną Państwo ze swoich komputerów, systemu, i innych 
nośników i urządzeń, wszelkie kopie oprogramowania związanego z wygasłą bądź unieważnioną licencją. 

6.3 Uchylenie gwarancji braku wirusów.  UPS wyraźnie odmawia udzielenia jakiejkolwiek 
wyraźnej lub dorozumianej gwarancji braku wirusów komputerowych w Oprogramowaniu. 

6.4 Produkty Microsoft®. Część Oprogramowania UPS ma w pakiecie instalacyjnym wersję 
Microsoft® SQL Server.  Jeśli zdecydują się Państwo zainstalować i używać tego rodzaju oprogramowania 
UPS, przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że korzystanie z przekazanej kopii Microsoft® SQL 
Server podlega postanowieniom licencji na oprogramowanie Microsoft, które można znaleźć na stronie 
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693>. 

6.5 Obowiązki PONOSZĄ PAŃSTWO WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
WYKORZYSTYWANIE ALBO ZNISZCZENIE OPROGRAMOWANIA PRZEKAZANEGO PAŃSTWU 
PRZEZ UPS I WSZELKICH DANYCH ZWIĄZANYCH Z TAKIM OPROGRAMOWANIEM (NP. BAZ 
DANYCH), DO KTÓRYCH BEZPOŚREDNI ALBO POŚREDNI DOSTĘP UZYSKA JAKAKOLWIEK 
OSOBA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOSTĘP ZOSTAŁ UZYSKANY ZA PAŃSTWA 
UPOWAŻNIENIEM, CZY BEZ NIEGO.Postanowienia dotyczące indywidualnego Oprogramowania UPS.  
Oprócz postanowień art. 6 powyżej do konkretnego Oprogramowania UPS zastosowanie mają poniższe 
postanowienia. 

7.1 Oprogramowanie UPS WorldShip®.  

(a) Materiały niebezpieczne i dostęp do międzynarodowej bazy wiedzy. 
Oprogramowanie UPS WorldShip daje dostęp do (1) funkcji UPS Hazardous Materials, która usprawnia 
wysyłkę niektórych niebezpiecznych towarów i materiałów, oraz (2) do międzynarodowej bazy wiedzy, która 
umożliwia dostęp do informacji mogących ułatwić wysyłkę transgraniczną.  Korzystanie przez Państwa z 
Funkcji UPS Hazardous Materials podlega postanowieniom pkt. 10.1 Praw użytkownika końcowego, 
a korzystanie z dostępu do międzynarodowej bazy wiedzy za pośrednictwem oprogramowania UPS 
WorldShip Software podlega postanowieniom punktu 3.6 Polityki informacyjnej i ogólnego użytkowania. 

(b) Zamawianie.  Oprogramowanie UPS WorldShip musi być zamówione poprzez 
Państwa konto UPS lub konto UPS przydzielone stronie trzeciej, która upoważniła Państwa do posługiwania się 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693
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takim kontem UPS w związku z usługami Trade Direct Cross Border, Ocean and Air Services zamawianymi 
przez stronę trzecią (konto UPS i konto UPS strony trzeciej zwane są łącznie „Kontami UPS Trade Direct”). 

(c) Miejsce posługiwania się.Ponadto  oprogramowanie UPS WorldShip może być 
stosowane tylko z Przesyłkami (1) mającymi zadeklarowany adres nadawcy w miejscu zainstalowania 
oprogramowania UPS WorldShip lub adres powiązany z kontem Trade Direct UPS, lub (2) jeżeli zawarli 
Państwo porozumienie ogólne o usługach z UPS Supply Chain Solutions, Inc. w sprawie świadczenia usług 
Trade Direct Cross Border, Ocean or Air Services i takie paczki są częścią skonsolidowanej przesyłki usług 
Trade Direct Cross Border, Ocean and Air Services zamówionych przez Państwo, a wówczas wyłącznie do 
ułatwienia posługiwania się usługami UPSI, w tym między innymi obsługi i monitorowania takich przesyłek, 
lecz do żadnych innych celów. 

(d) Bazy danych UPS.  Bazy danych UPS są rozsyłane wspólnie z oprogramowaniem 
UPS WorldShip.  Można korzystać z takich baz danych UPS tylko w celu przygotowania etykiet wysyłkowych 
woprogramowaniu UPS WorldShip, z którym baza danych UPS była kolportowana, i do żadnego innego celu.  
Mają Państwo prawo jedynie do dostępu, zmiany i modyfikacji tych baz danych UPS, korzystając 
z oprogramowania UPS WorldShip poprzez (1) import danych i (2) odwzorowanie zewnętrznej bazy danych 
oraz funkcje integracji oprogramowania UPS WorldShip.  Dla jasności, jednak bez ograniczeń, zakazane jest 
eksportowanie poprzez (i) funkcję eksportowania danych oprogramowania UPS WorldShip, (ii) ekstrakcję z 
interfejsu oprogramowania UPS WorldShip (np. wydobywanie danych z wyjścia innego programu) lub (iii) w 
jakikolwiek inny sposób wszelkich danych z baz danych UPS oraz wykorzystywanie ich do porównywania 
stawek przewozowych lub czasów dostawy ze stawkami przewozowymi lub czasami dostawy oferowanymi 
przez osobę trzecią niebędącą członkiem UPSI. 

(e) Adres przeznaczenia.  Adres odbiorcy na każdej naklejce wytworzonej przez 
oprogramowanie UPS WorldShip musi być potwierdzony funkcją potwierdzania adresów oprogramowania 
UPS WorldShip. 

(f) Ładowanie PLD.  Oprogramowanie UPS WorldShip zawiera funkcję 
umożliwiającą ładowanie PLD do UPS. Ta funkcja przesyłania może być stosowana jedynie do przesyłania 
PLD do UPS dla przesyłek określonych w ppkt. (c) powyżej i zarejestrowanych za pomocą funkcji keyed 
import, batch import, XML auto import, hand-off shipping lub direct entry w oprogramowaniu UPS 
WorldShip. 

(g) Aktualna wersja.  Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że posługiwanie 
się nieuaktualnioną wersją oprogramowania UPS WorldShip i baz danych UPS może spowodować nałożenie 
opłat za przetwarzanie ręczne w odpowiednich przypadkach, zgodnie z Warunkami usług Przewozu/Obsługi 
UPS obowiązującymi w chwili wysyłki. 

(h) Przesyłanie wiadomości poprzez oprogramowanie WorldShip.  Oprogramowanie 
UPS WorldShip zawiera funkcję przekazywania do Państwa wiadomości od UPS.  Wyrażają Państwo zgodę na 
to, że niezależnie od wszelkich innych wyborów w odniesieniu do otrzymywania wiadomości od UPS, w 
ramach udzielonej tu licencji na oprogramowanie UPS WorldShip, firma UPS będzie mogła przekazywać 
Państwu wiadomości poprzez oprogramowanie UPS WorldShip software, w tym między innymi wiadomości 
dotyczące funkcjonalności i działania lub wiadomości marketingowe w odniesieniu do oprogramowania UPS 
WorldShip, innych Technologii UPS i usług UPS. 

(i) Programy raportujące.   Oprogramowanie UPS WorldShip zawiera funkcje 
umożliwiające UPS zmierzenie wykorzystania przez Państwa różnych możliwości tej aplikacji oraz informujące 
UPS o takim wykorzystaniu drogą elektroniczną.  W oprogramowaniu UPS WorldShip funkcja ta jest znana 
pod nazwą „Feature Stats” lub „Support Files” (łącznie „Programy raportujące”).  Funkcją programów 
raportujących jest rejestrowanie Państwa danych konfiguracyjnych systemu i historii Państwa działań w trakcie 
korzystania z oprogramowania UPS WorldShip, w tym następujące działania: (1) w jakich procesach 
oprogramowania UPS WorldShip wykorzystywane są funkcje dodawania, potwierdzania lub klasyfikowania 
adresów „dostarcz do”; (2) jak często wykorzystywana jest funkcja „Pomoc” oprogramowania UPS 
WorldShip; (3) jak często przesyłki są przetwarzane za pomocą oprogramowania UPS Worldship przy 
użyciu określonej wcześniej charakterystyki. UPSI wykorzystuje Feature Stats m.in. w celu określenia 
popularności oraz polepszenia funkcjonalności oprogramowania UPS WorldShip oraz w celu poprawy usług, 
jakie UPSI udostępnia na Państwa rzecz.  Pliki Obsługi są wykorzystywane do wsparcia analizy problemów. 
Jeżeli nie chcą Państwo być objęci funkcjami Feature Stats podczas korzystania z oprogramowania UPS 
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WorldShip dla każdego zainstalowanego wystąpienia oprogramowania UPS WorldShip, muszą Państwo 
przesłać e-mail do UPS na adres worldshipreqst@ups.com (lub skontaktować się z osobą odpowiedzialną za 
obsługę Państwa konta), a UPS zdalnie wyłączy tę funkcję dla danego zainstalowanego wystąpienia 
oprogramowania UPS WorldShip. 

(j) Etykiety wysyłkowe indywidualne.  Oprogramowanie UPS WorldShip umożliwia 
druk indywidualnych etykiet wysyłkowych.  Indywidualna etykieta wysyłkowa zawiera w górnym obszarze, 
zajmującym 4” x 2” (10,16 cm x 5,08 cm) z całkowitego rozmiaru 4” x 8” (10,16 cm x 20,32 cm), przez 
Państwa przekazane informacje lub logo Klienta („Indywidualna treść etykiety”). UPS może zażądać 
zaprzestania korzystania z wszelkich Indywidualnych treści etykiety wedle własnego uznania.  Oświadczają i 
gwarantują Państwo, że żadna Indywidualna treść etykiety ani jej część: (a) nie narusza żadnej własności 
intelektualnej osoby trzeciej ani prawa do ochrony wizerunku/prywatności; (b) nie narusza obowiązującego 
prawa ani regulacji; (c) nie jest oszczercza, obsceniczna, szkodliwa wobec osób nieletnich ani pornograficzna w 
swej treści; (d) nie jest nieprawdziwa, niedokładna lub wprowadzająca w błąd ani (e) nie wpływa w negatywny 
sposób na reputację Stron UPS.  Na swój wyłączny koszt zwolnią Państwo z odpowiedzialności i zabezpieczą 
Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS z tytułu wszelkich Szkód poniesionych przez Strony zwolnione z 
odpowiedzialności w UPS wynikających bezpośrednio lub pośrednio z korzystania przez Państwa z wszelkich 
Indywidualnych treści etykiety, w tym z tytułu wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia praw własności 
intelektualnej, w tym między innymi prawa autorskiego, patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych, 
praw do ochrony wizerunku, prywatności oraz innych praw własności.   

(k) Automatyczne uaktualnienia. UPS będzie automatycznie aktualizować 
Oprogramowanie UPS WorldShip oraz powiązane Bazy danych UPS („Uaktualnienia WorldShip”) na 
komputerach, na których zainstalowali Państwo Oprogramowanie UPS WorldShip.  UPS będzie 
automatycznie instalować te uaktualnienia WorldShip, jeżeli zamówią Państwo Oprogramowanie UPS 
WorldShip w Stanach Zjednoczonych.  Oprogramowanie UPS WorldShip wyświetli powiadomienie 
o zbliżającym się Uaktualnieniu WorldShip.  Jeżeli zdecydują się Państwo nie zezwalać na instalację 
Uaktualnienia WorldShip, należy usunąć Oprogramowanie UPS WorldShip i związane z nim Bazy danych 
UPS oraz zaprzestać korzystania z nich, a Państwa licencja na Oprogramowanie UPS WorldShip i związane 
z nim Bazy danych UPS wygaśnie w dniu, w którym planowana jest instalacja takiego Uaktualnienia 
WorldShip.Otwarte oprogramowanie.Oprogramowanie UPS WorldShip jest dostarczane wraz z elementami 
oprogramowania objętego licencjami typu open source.  Każdorazowo korzystanie z tych elementów 
oprogramowania podlega warunkom użytkowania dotyczącym odnośnego oprogramowania objętego licencja 
typu open source, a nie postanowieniom niniejszej Umowy.  W poniższej tabeli wymieniono te elementy 
oprogramowania, zamieszczono łącza do licencji typu open source oraz łącza do lokalizacji, w której można 
pobrać każdy z elementów oprogramowania. 

Element 
oprogramow
ania 

Licencja typu open source Lokalizacja elementu oprogramowania 

Chromedriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICEN
SE-2.0 

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/dow
nloads 

Geckodriver Mozilla Public License 2.0 

https://www.mozilla.org/en-
US/MPL/2.0/ 

https://github.com/mozilla/geckodriver 

EdgeDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICEN
SE-2.0 

https://www.selenium.dev/downloads/ 

IEDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICEN

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-
edge/tools/webdriver/ 

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://protect-us.mimecast.com/s/s5woCADmVkU5Aj4MS8TWU4?domain=github.com
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/nwVRCBBnW0CN5vj3FNU6Ob?domain=selenium.dev
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
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7.2 Oprogramowanie UPS® UPSlink. Mogą Państwo otrzymać dostęp do oprogramowania UPS 
UPSlink wyłącznie za pośrednictwem UPS Ready Solution.  Przyjmują Państwo do wiadomości, że wolno 
Państwu ładować PLD do oprogramowania UPS UPSlink pod warunkiem uprzedniego zweryfikowania 
wszystkich PLD przy pomocy funkcji walidacji adresu, która weryfikuje prawidłowość zapisu miasta, stanu i 
kodu pocztowego (jeśli dotyczy). Przyjmują Państwo do wiadomości, że oprogramowanie UPS UPSlink może 
być zdalnie dostępne dla UPS przez ograniczony okres czasu wyłącznie w celu dostarczenia uaktualnień i zmian 
dotyczących usług UPS, opłat UPS, kodów trasowania UPS lub materiałów UPS zawartych w usłudze UPS 
Ready Solution.  Muszą Państwo przesłać do UPS zestaw informacji PLD dla wszelkich wysyłanych przesyłek 
zarejestrowanych poprzez oprogramowanie UPS UPSlink przed odbiorem tych paczek przez kierowców UPS.   

7.3 UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point Locations.  

(a) Zmiany informacji. Mogą Państwo zmieniać kolorystykę informacji 
nieodwzorowujących i dodawać swoje logo w taki sposób, że nie zastępuje ono, nie zmienia ani nie zasłania 
żadnego logo UPS, ani nie sugeruje, że UPS wspiera Państwa towary i usługi.   

(b) Ograniczenie korzystania.Wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z narzędzia UPS 
Locator Plug-In for UPS Access Point Locations jedynie w celu obsługi lub odpowiedzi na wniosek klienta o 
udzielenie informacji dotyczących zawartości Przesyłki rejestrowanej. Po zakończeniu sesji zdalnej komunikacji 
z klientem należy usunąć wszelkie informacje o lokalizacji uzyskane za pośrednictwem narzędzia UPS Locator 
Plug-In UPS Locator Plug-In for UPS Access Point Locations. 

(c) Brak praw do znaków towarowych.Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszej 
Umowy stanowiących inaczej, Umowa ta nie upoważnia Państwa do wykorzystywania jakiegokolwiek znaku 
towarowego, słowa, nazwy, symbolu, urządzenia ani żadnego ich połączenia należącego do UPS lub 
udostępnionego przez UPS na zasadzie licencji w takiej Aplikacji UPS Access Point.  W zakresie, w jakim 
chcieliby Państwo wykorzystywać znaki towarowe UPS Access Point w związku z aplikacją UPS Access Point, 
zobowiązani są Państwo do wypełnienia formularza UPS Access Point dostępnego na platformie UPS Brand 
Central pod adresem <https://brand.ups.com> oraz uzyskać od UPS licencję na używanie znaku towarowego 
przyznawanego według uznania UPS.   

7.4 Wtyczka UPS: International Shipping Plug-in dla platform handlu elektronicznego.  UPS: 
International Shipping Plug-in to wtyczka, dodatek, rozszerzenie lub moduł, które można wykorzystać na 
wielu popularnych platformach handlu elektronicznego i które zapewnia informacje na temat przesyłek 
międzynarodowych realizowanych przez UPSI. W niektórych przypadkach UPS: International Shipping Plug-
in może być udostępniany z zastrzeżeniem innej licencji niż niniejsza Umowa. Niezależnie od postanowień 
takiej innej licencji regulującej korzystanie przez Państwa z UPS: International Shipping Plug-in wszystkie 
prawa do Informacji uzyskanych za pośrednictwem UPS: International Shipping Plug-in są udzielane na mocy 
niniejszej Umowy.  Oprócz praw przyznanych Państwu na mocy punktu 6.1. dotyczącego praw Użytkownika 
końcowego, w przypadku gdy dostawca platformy handlu elektronicznego powiązanej z UPS: International 
Shipping Plug-in dokonuje hostingu platformy handlu elektronicznego na Państwa użytek, mogą Państwo za 
pośrednictwem dostawcy zainstalować UPS: International Shipping Plug-in na Państwa wystąpieniu platformy 
handlu elektronicznego i korzystać z UPS: International Shipping Plug-in wyłącznie na Państwa użytek 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

8 Usługi UPS Bulk Data.  Do poszczególnych usług UPS Bulk Data zastosowanie mają poniższe 
postanowienia. 

8.1 Usługi Wymiany Danych UPS.  

(a) Upoważnienie .  UPS może zezwolić, według swojego wyłącznego uznania, na 
przekazywanie do Państwa określonych danych (w tym Informacji i innych informacji) („Wymiana Danych”) 
przy zastosowaniu, bez ograniczeń, jednej lub wielu spośród następujących metod (każda zwana „Metodą 
Przekazywania Danych”): (i) dostarczenie danych na nośniku fizycznym (np. DVD); (ii) standardowy protokół 
sieciowy znany jako File Transfer Protocol („FTP”); lub (iii) metoda transmisji komputer-do-komputera, 
określana jako Wymiana Danych Elektronicznych („EDI”).  Każda Wymiana Danych będzie prowadzona 

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://brand.ups.com/
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zgodnie z Formularzem Zamówienia Wymiany Danych wystawionym przez UPS dla Państwa, ustalającym 
właściwości transmisji Wymiany Danych, w tym, m. in. Metodę Przekazywania Danych, Format Pliku, miejsce 
dostarczenia oraz kraj lub terytorium, gdzie Wymiana Danych zostanie przez Państwa zrealizowana 
(„Formularz Zamówienia Wymiany Danych”).  Żadna wcześniejsza umowa pomiędzy Państwem i UPS, na 
mocy której świadczone są na Państwa rzecz usługi wymiany danych, nie może zostać zastąpiona warunkami 
i postanowieniami niniejszego pkt. 8.1.  Mają Państwo obowiązek uzgodnić z UPS listę Kont UPS, dla których 
odbywać się będzie wymiana Informacji między stronami, z zastosowaniem każdej z Metod Przekazywania 
Danych.  Takie Konta UPS mogą podlegać okresowym modyfikacjom uzgodnionym przez Państwa z UPS.   

(b) Dozwolone strony trzecie.  Formularz Zamówienia Wymiany Danych może określać 
sposób dostarczenia Informacji do Państwa lub do Usługodawcy, jeżeli taki Usługodawca został wcześniej 
zaakceptowany na piśmie przez UPS i jeżeli podpisali Państwo z takim Usługodawcą umowę zgodną z 
postanowieniami punktu 1.2(b) Informacji i ogólnych zasad użycia.   

(c) Format plików oraz metoda przesyłania.  Zgadzają się Państwo, że UPS nie ma 
obowiązku obsługiwania jakiejkolwiek innej metody przesyłania lub jakiegokolwiek innego formatu plików 
poza wersjami aktualnymi w danym okresie. 

(d) Płatności.  Jeżeli nie uzgodniono inaczej w odrębnej, pisemnej umowie pomiędzy 
Państwem a UPS, wszystkie faktury otrzymywane przez Państwa lub Usługodawcę za pośrednictwem Wymiany 
Danych uznaje się za należne i płatne w ciągu siedmiu (7) dni od momentu otrzymania.  Opóźnienia w 
dokonywaniu płatności podlegają odsetkom karnym za zwłokę. 

(e) Koszty i opłaty.  Ponoszą Państwo odpowiedzialność za koszty telekomunikacyjne 
związane z przekazaniem przez Państwa Informacji do UPS lub otrzymaniem Informacji z UPS.  Dodatkowo 
mają Państwo świadomość, że ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z 
nadużywaniem usługi monitorowania i śledzenia przesyłek lub związane ze zwrotem należności za niewłaściwą 
usługę, o który wnoszą Państwo lub Usługodawca, zgodnie z przedstawionymi dalej Warunkami UPS 
dotyczącymi Przewozu/Obsługi. 

(f) Zmiany formatu plików. Będą mieli Państwo trzydzieści (30) dni od otrzymania 
powiadomienia z UPS o zmianie formatu plików na wprowadzenie takich zmian.  

(g) Postanowienia dotyczące EDI jako Wymiany Danych.  

(i)  Koszty i opłaty.  Opłaty za wysyłanie danych będzie ponosić strona 
wysyłająca, a opłaty za otrzymywanie danych strona otrzymująca. Jeśli wybiorą Państwo bezpośrednią linię 
transmisji danych dla Wymiany Danych wykorzystującej EDI jako Sposób Dostawy, będą Państwo ponosić 
wszystkie koszty zainstalowania przez UPS oddzielnej linii lub koszty telekomunikacyjne za połączenie z 
Państwem lub z Usługodawcą. Będą Państwo ponosić koszty wszelkich opłat operacyjnych związanych z 
przetwarzaniem, poniesionych przez UPS w wyniku zmiany miejsca. 

(ii) Potwierdzenie funkcjonalności.  Po prawidłowym otrzymaniu Informacji za 
pośrednictwem EDI, strona otrzymująca powinna natychmiast przesłać potwierdzenie, które będzie stanowić 
wyraźny dowód prawidłowego otrzymania wszystkich wymaganych części w prawidłowej składni, aczkolwiek 
nie jest potwierdzeniem merytorycznej zawartości danych. 

(iii) Powiadomienie programowe.  Jeżeli „powiadomienie programowe” jest 
włączone zgodnie z Formularzem Zamówienia Wymiany Danych dla EDI, po otrzymaniu przez UPS danych 
zawierających nieprawidłowe elementy lub z brakującymi elementami, UPS prześle w odpowiedzi 
powiadomienie programowe. Jeżeli powiadomienie programowe zawiera komunikat o odrzuceniu danych, 
należy natychmiast przesłać do UPS nowe, prawidłowe dane w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od 
otrzymania powiadomienia programowego. Jeżeli powiadomienie programowe zawiera komunikat 
ostrzegawczy, należy przeprowadzić sprawdzian diagnostyczny systemu całego sprzętu, oprogramowania i 
usług używanych do transmitowania danych w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od otrzymania 
powiadomienia programowego, aby następne transmisje danych zostały prawidłowo wykonane. Nie należy 
przesyłać ponownie tych samych danych, które wywołały powiadomienie programowe. Powiadomienie 
programowe wskazuje tylko fakt otrzymania przez UPS nieprawidłowo wytransmitowanych danych, bez 
potwierdzenia lub odrzucenia merytorycznej zawartości danych. 
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(iv) Procedury w sytuacjach awaryjnych.  Jeżeli awaria sprzętu, łączności 
komputerowej lub jakakolwiek siła wyższa (zgodnie z opisem w punkcie 12.7 Ogólnych warunków i ustaleń) 
uniemożliwia stronie elektroniczną transmisję lub odbiór danych poprzez EDI, strona taka wyraża zgodę na 
wykonanie poniższej czynności w możliwie jak najszybszym czasie po odkryciu takiego problemu: (i) 
powiadomienie koordynatora EDI drugiej strony w celu ustalenia powodu i rozwiązania problemu, oraz (ii) 
przekazanie wszystkich transakcji, o ile to możliwe, faksem lub innym dostępnym komercjalnie środkiem 
przekazu. 

(v) Okres próbny EDI.  Obie strony zgadzają się, że, w przypadku EDI, przez 
okres czasu uzgodniony przez obie strony („Okres Próbny EDI”), dane powinny być transmitowane i 
otrzymywane elektronicznie dla celów próbnych. Podczas Okresu Próbnego EDI, elektroniczne transmisje i 
odbiór danych powinny być uzupełnieniem, ale nie zastępować wymiany dokumentów na papierze. Okres 
Próbny EDI może zostać zakończony w dowolnym czasie za obopólną zgodą obu stron. Dane transmitowane i 
otrzymywane elektronicznie podczas Okresu Próbnego EDI nie będą miały ważności ani obowiązywały stron. 
Okres Próbny EDI nie rozpocznie się do momentu podpisania Formularza Zamówienia Wymiany Danych dla 
EDI przez obie strony. 

(vi) Znakowanie UPS.  W przypadku wymiany przez Państwa informacji 
dotyczących ładunku Przesyłki za pośrednictwem EDI, zobowiązują się Państwo przyporządkować 
zatwierdzoną przez UPS Inteligentną naklejkę każdej takiej Przesyłce.  Wspólnie z UPS przyjmują Państwo 
definicję inteligentnej naklejki znajdującą się w wydaniu Wytycznych UPS dotyczących znakowania 
obowiązującym w momencie podpisywania niniejszej Umowy; która to definicja obejmuje m.in. UPS 
MaxiCode (z ulicą i numerem domu), w stosownych przypadkach kod kreskowy odpowiadający kodowi 
pocztowemu w formacie Zip+4, obecny Kod Trasy UPS, właściwą Ikonę Usługi UPS, kod kreskowy 
odpowiadający numerowi identyfikacyjnemu UPS 1Z umożliwiającemu lokalizację oraz zweryfikowane adresy 
z certyfikatem CASS. 

8.2 UPS® Locator APList File for UPS Access Point Locations.  

(a) Dodatkowe ograniczenia.  Po uzyskaniu upoważnienia, wedle wyłącznego uznania 
UPS, UPS może także udostępnić Państwu listę wszystkich punktów dostępu/odbioru (UPS Access Point), które 
po jej udostępnieniu mogą przyjmować przesyłki (APList).  W celu ułatwienia klientowi wyboru 
odpowiedniego punktu UPS Access Point, mogą Państwo przekazać Klientowi elementy listy APList 
zawierające informacje o tych punktach UPS Access Point w żądanym zasięgu w odpowiedzi na zapytanie 
zawierające adres i odległość od takiego adresu podane przez Klienta poprzez opracowaną przez Państwa 
aplikację lub poprzez inne kanały obsługi klientów.  Firma UPS zapewni aktualizacje listy APList raz dziennie.  
Wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z listy APList jedynie w celu obsługi lub odpowiedzi na wniosek 
klienta o udzielenie informacji dotyczących ładunku Przesyłki.  Nie mogą Państwo wykorzystywać listy APList 
do celów innych niż zrealizowanie wniosku klienta.  Zaprzestaną Państwo korzystania z dotychczasowej listy 
APList w ciągu jednej (1) godziny od otrzymania zastępującej jej zaktualizowanej listy APList.  Po otrzymaniu 
zaktualizowanej listy APList należy natychmiast usunąć jej poprzednią wersję.  Zgadzają się Państwo nie 
wykorzystywać ani nie rozpowszechniać listy APList, w całości lub częściowo, w jakikolwiek inny sposób, 
który nie został wyraźnie wskazany w punkcie 8.2(a) bez wyraźnej zgody na piśmie ze strony firmy UPS.  
Mogą Państwo uzyskać dostęp do UPS® Locator APList File dla punktów UPS Access Point z kraju lub 
terytorium nieznajdującego się na Terytorium Zastrzeżonym.  Jednak potwierdzają Państwo i zgadzają się, że 
narzędzie UPS® Locator APList File for UPS Access Point Locations nie da zamierzonego efektu dla 
każdego kraju lub terytorium na Dozwolonym Terytorium. 

(b) Brak praw do znaków towarowych.  Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszej 
Umowy stanowiących inaczej Umowa ta nie upoważnia Państwa do wykorzystywania jakiegokolwiek znaku 
towarowego, słowa, nazwy, symbolu, urządzenia ani żadnego ich połączenia należącego do UPS lub 
udostępnionego przez UPS na zasadzie licencji w dowolnej opracowanej przez Państwa aplikacji zawierającej 
elementy listy APList.  W zakresie, w jakim chcieliby Państwo wykorzystywać znaki towarowe UPS Access 
Point w związku z taką aplikacją, zobowiązani są Państwo do wypełnienia formularza UPS Access Point 
dostępnego na platformie UPS Brand Central pod adresem <https://brand.ups.com> oraz uzyskać od UPS 
licencję na używanie znaku towarowego przyznawanego według uznania UPS. 

https://brand.ups.com/
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9 Usługi UPS stanowiące wartość dodaną Poniższe warunki i ustalenia mają zastosowanie do konkretnej 
wskazanej Technologii UPS.  

9.1 Usługa Quantum View Notify™.  

(a) Ograniczenia.  Quantum View Notify („QVN”) to Technologia UPS, która pozwala 
Państwu zlecać UPS wysyłanie wiadomości e-mail lub SMS z informacjami o przesyłce na wskazany przez 
Państwa adres e-mail lub numer telefonu. Usługa QVN jest dostępna w witrynie UPS.com lub poprzez inne 
Technologie UPS obsługujące QVN.  Zgadzają się Państwo na posługiwanie się QVN wyłącznie do 
komunikowania informacji o nadanej Przesyłce i wyłącznie Osobom powiązanym z nadaną Przesyłką. Jeżeli 
adresat zakomunikuje Państwu, iż nie życzy sobie otrzymywania poczty elektronicznej ani wiadomości 
tekstowych SMS na temat Przesyłek, natychmiast zaprzestaną Państwo posługiwania się QVN do wysyłania 
poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych SMS do takiego adresata. Firma UPS w żadnym wypadku nie 
będzie odpowiedzialna materialnie za nieprzesłanie lub opóźnienie przesłania czy odbioru poczty elektronicznej 
lub wiadomości tekstowej SMS. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich listów poczty 
elektronicznej funkcji QVNwysłanych przez Państwo i nie będą Państwo włączać do nich żadnych treści 
molestujących, obraźliwych, zniesławiających lub szkodliwych dla kogokolwiek.  Mogą Państwo uzyskać 
dostęp do usługi QVN z kraju lub terytorium nieznajdującego się na Terytorium Zastrzeżonym.  Jednak 
potwierdzają Państwo i zgadzają się, że nQVN nie da zamierzonego efektu dla każdego kraju lub terytorium na 
Dozwolonym Terytorium. 

(b) Gwarancja.  Udzielają Państwo gwarancji, iż będą Państwo zlecać za pośrednictwem 
QVN jedynie wysłanie przez UPS wiadomości QVN (1) na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 
kontrolowane przez Osobę związaną z przesyłką, która jest tematem wiadomości QVN i (2) wyłącznie w celu 
powiadomienia o statusie przesyłki w systemie przesyłkowym UPS i w żadnym innym celu; oraz (3) gdy 
przekazanie wiadomości QVN Osobie nie narusza obowiązującego prawa, zasad ani regulacji, w tym między 
innymi przepisów dotyczących marketingu elektronicznego.  Ponadto udzielają Państwo gwarancji, że przed 
zażądaniem od UPS przesłania wiadomości QVN do Osoby związanej z przesyłką będą Państwo posiadali zgodę 
tej Osoby na otrzymanie tej wiadomości QVN. 

9.2 UPS.com™ Marketplace Shipping.  

(a) Ograniczenia.  Mają Państwo prawo dostępu do usługi UPS.com Marketplace 
Shipping i korzystania z niej na Państwa Użytek Wewnętrzny. Jest to Technologia UPS, która pozwoli Państwu 
zarządzać wysyłkami i śledzić dane zamówień złożonych przez Państwa klientów na Państwa towary u 
dozwolonych osób trzecich prowadzących handel elektroniczny (np. eBay i Amazon.com). 

(b) Oświadczenie dotyczące informacji o dostępie do Państwa konta. Udostępniając 
firmie UPS informacje dotyczące dostępu do Państwa konta związanego z funkcją handlu elektronicznego 
strony trzeciej, w tym między innymi nazwę użytkownika, hasła i inne informacje lub treści logowania do UPS 
za pośrednictwem UPS.com Marketplace Shipping, oświadczają Państwo, iż (i) posiadają uprawnienia do 
dostępu do handlu elektronicznego na podstawie takich przekazanych informacji dotyczących dostępu do konta 
oraz do korzystania z takiego handlu elektronicznego za pośrednictwem tego konta, oraz iż (ii) są Państwo 
uprawnieni i upoważnieni do udostępnienia swoich informacji dotyczących dostępu do konta firmie UPS oraz 
do uprawnienia UPS do wykorzystania powiązanego z nim handlu elektronicznego za pośrednictwem danych 
dotyczących dostępu do Państwa konta jako Państwa przedstawiciela, bez konieczności ponoszenia 
jakichkolwiek opłat ze strony UPS lub przestrzegania innych ograniczeń.  Przyjmują Państwo do wiadomości, 
że korzystanie przez UPS z informacji dotyczących dostępu do Państwa konta będzie skutkować przekazaniem 
Państwa danych z powiązanej funkcji handlu elektronicznego do UPS na terytorium USA w celach dostępu, 
przechowywania i użycia oraz wyraźnie zezwalają Państwo na takie przekazanie do UPS. 

(c) Upoważnienie do dostępu do Państwa kont.  Przyjmują Państwo do wiadomości i 
potwierdzają, że, korzystając z usługi UPS.com Marketplace Shipping, udzielają Państwo wyraźnego 
upoważnienia: (i) firmie UPS do dostępu do Państwa konta prowadzonego przez osobę trzecią w ramach handlu 
elektronicznego w Państwa imieniu i jako Państwa przedstawiciel; oraz (ii) firmie UPS do ujawnienia Państwa 
informacji dotyczących dostępu do konta dostawcy zewnętrznemu w celu uzyskania dostępu do Państwa konta 
w imieniu UPS.  Za pośrednictwem UPS.com Marketplace Shipping UPS uzyska dostęp do funkcji handlu 
elektronicznego prowadzonego przez osobę trzecią i poda Państwa informacje dotyczące dostępu do konta w 
celu logowania się do funkcji handlu elektronicznego osoby trzeciej oraz pobrania informacji dotyczących 
Państwa konta.  W celu (A) korzystania przez Państwa z usługi UPS.com Marketplace Shipping na Państwa 
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Użytek Wewnętrzny oraz (B) Państwa wyraźnej zgody wyrażonej w zdaniu poprzedzającym udzielają Państwo 
firmie UPS ograniczonego upoważnienia i ustanawiają UPS swoim pełnomocnikiem i przedstawicielem w 
zakresie dostępu do handlu elektronicznego prowadzonego przez osobę trzecią, pobrania i wykorzystania 
Państwa informacji, nadając UPS pełne uprawnienie i upoważnienie do podjęcia wszelkich czynności 
związanych z taką działaniami, jakie sami by Państwo podjęli.  PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI 
I POTWIERDZAJĄ, ŻE UZYSKUJĄC DOSTĘP DO PAŃSTWA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONTA 
W RAMACH HANDLU ELEKTRONICZNEGO STRONY TRZECIEJ ORAZ WYKORZYSTUJĄC TAKIE 
INFORMACJE, UPS DZIAŁA JAKO PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL, A NIE JAKO PRZEDSTAWICIEL 
STRONY TRZECIEJ PROWADZĄCEJ HANDEL ELEKTRONICZNY LUB W JEGO IMIENIU.   

(d) Wykorzystanie funkcji handlu elektronicznego stron trzecich.  Przyjmują Państwo do 
wiadomości i potwierdzają, że usługa UPS.com Marketplace Shipping zapewnia Państwu dostęp do funkcji 
handlu elektronicznego prowadzonego przez osoby trzecie oraz że dostęp taki jest zapewniony jedynie jako 
udogodnienie dla Państwa i nie oznacza akceptacji przez UPS treści publikowanych w ramach handlu 
elektronicznego prowadzonego przez osoby trzecie.  Firma UPS nie czyni żadnych deklaracji i nie udziela 
żadnych gwarancji odnośnie do poprawności, dokładności, funkcjonalności czy jakości jakichkolwiek treści, 
oprogramowania, usług czy aplikacji w ramach handlu elektronicznego stron trzecich.  Rozumieją Państwo i 
zgadzają się na to, że usługa UPS.com Marketplace Shipping nie jest sponsorowana ani wspierana przez 
funkcje handlu elektronicznego prowadzonego przez osoby trzecie dostępne w ramach usługi UPS.com 
Marketplace Shipping.  Jeżeli zdecydują się Państwo na uzyskanie dostępu za pośrednictwem usługi UPS.com 
Marketplace Shipping do jakichkolwiek funkcji handlu elektronicznego prowadzonego przez osoby trzecie, 
uczynią to Państwo na własne ryzyko.  UPS nie ponosi odpowiedzialności za dostępność jakichkolwiek stron 
internetowych osób trzecich.  Ponadto Państwa wykorzystanie funkcji handlu elektronicznego stron trzecich 
podlega wszelkim obowiązującym zasadom oraz warunkom korzystania z funkcji handlu elektronicznego 
stron trzecich.   

9.3 Usługi UPS TradeAbility™.  

(a) Sposób dostępu. Usługa UPS TradeAbility jest dostępna za pośrednictwem 
UPS.com lub programu UPS TradeAbility API, opracowanego przez Państwa lub inna Osobę.  

(b) Ograniczenia w zakresie Danych Transakcji TradeAbility.  UPS będzie 
przetrzymywać dane transakcji dla usług UPS TradeAbility przez okres nieprzekraczający dziewięćdziesięciu 
(90) dni od daty pierwszego udostępnienia ich Państwu.  Po tym okresie takie dane transakcji dla usług UPS 
TradeAbility nie będą dostępne. 

(c) Rozwiązanie.  Państwa prawo dostępu do usługi UPS TradeAbility wygaśnie 
automatycznie po okresie czternastu (14) kolejnych miesięcy niekorzystania ze swojego konta systemu Mój 
UPS związanego z usługą UPS TradeAbility.  Po wygaśnięciu tego prawa będą Państwo musieli dokonać 
ponownej rejestracji jako użytkownicy usługi UPS TradeAbility. 

(d) Wyznaczony usługodawca.  Klient wyznaczył UPS Supply Chain Solutions, Inc. 
(przedsiębiorstwo powiązane z UPS), wraz z następcami i cesjonariuszami, do świadczenia i zapewniania usług 
UPS TradeAbility. 

(e) Dostęp do międzynarodowej bazy wiedzy.  Usługa UPS TradeAbility zapewnia 
dostęp do międzynarodowej bazy wiedzy, która umożliwia dostęp do informacji mogących ułatwić wysyłkę 
transgraniczną.  Korzystanie przez Państwa z międzynarodowej bazy wiedzy za pośrednictwem usługi UPS 
TradeAbility podlega postanowieniom punktu 3.6 Polityki informacyjnej i ogólnego użytkowania. 

9.4 Funkcja UPS® Customized Alerts.  

(a) Dostosowane Treści.  Mogą Państwo uzyskać dostęp i korzystać z Technologii UPS 
znanej pod nazwą funkcja UPS Customized Alerts do zlecania UPS uwzględnienia Państwa dostosowanych 
treści („Dostosowane Treści”) w wiadomości e-mail na temat statusu wysyłki (np. wiadomości QVN, 
wiadomości e-mail dotyczce usługi UPS My Choice® i wyniki monitorowania wyświetlane na UPS.com lub w 
aplikacji mobilnej UPS) (zwane łącznie „Alarmami dotyczącymi Dostosowanych Treści”) dotyczących 
Nadanych Przesyłek powiązanych z przypisanym Państwu numerem konta UPS, o ile firma UPS udzieliła 
Państwu licencji na inną Technologię UPS, która daje dostęp do funkcji UPS Customized Alerts (np. 
narzędzie UPS Customized Alert Retail API i narzędzie UPS.com Alert Customization). Nie zezwolą i nie 

https://www.ups.com/
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upoważnią Państwo żadnej osoby trzeciej do posługiwania się, ani do dostępu do funkcji UPS Customized 
Alerts , w tym za pośrednictwem Interfejsów lub innego oprogramowania opracowanego przez Państwa lub 
osobę trzecią.  Niniejszym udzielają Państwo firmie UPS wolnej od opłat licencyjnych, wieczystej, 
niewyłącznej licencji na kopiowanie, modyfikowanie i tworzenie dzieł pochodnych Państwa Dostosowanych 
Treści, w tym między innymi wszelkich zdjęć, logotypów, znaków handlowych, opakowania medialnego, 
znaków usługowych, projektów i dzieł autorskich w nich zawartych do celów wysyłania Alarmów dotyczących 
Dostosowanych Treści.  UPS, wedle własnego uznania, może odrzucić Dostosowane Treści przed 
wykorzystaniem ich w Alarmach dotyczących Dostosowanych Treści lub później. 

(b) Ograniczenia.  UPS zdecyduje wedle własnego uznania, które wiadomości e-mail na 
temat statusu wysyłki będą zawierały Dostosowane Treści. UPS może zamieścić całość lub część Państwa 
Dostosowanych treści (np. wyłącznie Państwa logo) w Alarmach dotyczących Dostosowanych Treści.  

(c) Oświadczenie i zapewnienie.   Oświadczają Państwo i zapewniają, że nie przedstawią 
Państwo UPS żadnych Dostosowanych Treści, które: (i) nie reklamują ani nie promują w sposób bezpośredni 
towarów lub usług Klienta; (ii) naruszają prawa własności intelektualnej lub prawa do wizerunku lub 
prywatności osób trzecich; (iii) naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy, zasady lub regulacje, w tym 
między innymi związane z e-mail marketingiem; (iv) są szkalujące, nieprzyzwoite, napastliwe, oszczercze lub 
szkodliwe dla innych osób, szkodliwe dla nieletnich lub pornograficzne; (v) zawierają identyfikatory, skrypty 
lub kody śledzenia użytkownika lub użycia; (vi) zawierają wirusy, konie trojańskie lub inne 
skomputeryzowane dane, które mogą zniszczyć, przeszkadzać lub wpływać na komputer, system, dane lub 
własność UPS; bądź (vii) są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd. Ponadto oświadczają 
Państwo i zapewniają, że: (A) wysyłanie przez UPS Alarmów dotyczących Dostosowanych Treści na adresy e-
mail podane przez Państwa lub będące w posiadaniu UPS i powiązane z odpowiednią Nadaną Przesyłką lub 
prezentowanie Alarmów dotyczących Dostosowanych Treści użytkownikom UPS.com bądź aplikacji mobilnej 
UPS nie będzie stanowić naruszenia obowiązujących przepisów, zasad, regulacji ani innych wymogów 
prawnych, w tym między innymi związanych z e-mail marketingiem; oraz (B) uzyskali Państwo wszystkie 
wymagane zgody od odbiorcy wszelkich Alarmów dotyczących Dostosowanych Treści opisanych w części 
(A) niniejszego zdania, dzięki czemu wysyłanie lub prezentowanie Alarmów dotyczących Dostosowanych 
Treści przez UPS w sposób opisany w części (A) niniejszego zdania nie będzie stanowić naruszenia 
obowiązujących przepisów, zasad, regulacji ani innych wymogów prawnych. 

(d) Zwolnienie z odpowiedzialności. Na własny koszt zwolnią Państwo 
z odpowiedzialności i zabezpieczą Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS z tytułu wszelkich Szkód 
poniesionych przez Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z 
uzyskania dostępu do Dostosowanych Treści lub korzystania z nich przez UPSI lub z naruszenia przez Państwa 
postanowień niniejszego pkt. 9.4.   

9.5 Usługi UPS My Choice®. 

(a) Definicje.  

(i)  „Podmiot MC4B” oznacza podmiot UPSI w kraju lub na terytorium, w 
którym świadczone są Usługi logistyczne MC zamówione przez Państwa za pośrednictwem usługi UPS My 
Choice® for Business.  

(ii) „Warunki MC4B” oznaczają aktualną w danym momencie umowę 
o usługach przewozowych między Państwem a Pomiotem MC4B w kraju lub na terytorium właściwym dla 
usługi  UPS My Choice® for Business. 

(iii) „Warunki indywidualne MC” oznaczają aktualne w danym momencie 
Ogólne warunki świadczenia usług UPS mające zastosowanie do Usług logistycznych MC zamówionych przez 
Państwa za pośrednictwem usługi UPS My Choice®. 

(iv) „Podmiot indywidualny MC” oznacza podmiot UPSI w kraju, w którym 
świadczone są Usługi logistyczne MC zamówione przez Państwa za pośrednictwem usługi UPS My Choice®. 

(v) „Usługi indywidualne i komercyjne UPS My Choice®” oznaczają łącznie 
usługę UPS My Choice® i usługę UPS My Choice® for Business. 
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(vi) „Usługi logistyczne MC” oznaczają usługi logistyczne zamówione za 
pośrednictwem Usług indywidualnych i komercyjnych UPS My Choice®. 

(b) UPS My Choice® for Business. 

(i) Usługi. UPS My Choice® for Business to usługa, za pomocą której firma 
może składać zamówienia na (i) Usługi logistyczne MC (np. Opcja zmiany doręczenia) realizowane przez 
Podmiot MC4B oraz (ii) uzyskać dostęp do określonych usług administracyjnych dotyczących danych 
świadczonych przez UPS.  Wszystkie Usługi logistyczne MC zamawiane za pośrednictwem usługi UPS My 
Choice® for Business  są świadczone zgodnie z (y) obowiązującymi Warunkami MC4B między Państwem a 
stosownym Podmiotem MC4B, w tym obowiązującymi w danej lokalizacji lub w danym kraju Warunkami 
usług Przewozu/Obsługi odnoszącymi się do usług UPS w zakresie przewozu małych paczek, dostępnych w 
danej lokalizacji lub danym kraju, np. zapisami dotyczącymi arbitrażu, które stosuje się wobec wszelkich 
roszczeń wynikających ze świadczenia usług przez podmiot MC4B oraz (z) niniejszym punktem 9.5 Praw 
użytkownika końcowego. W przypadku konfliktu między zapisami Umowy a Warunkami MC4B w zakresie 
Usług logistycznych MC zamówionych przez Państwa za pośrednictwem usługi UPS My Choice® for 
Business (z wyłączeniem postanowień zawartych w Prawach użytkownika końcowego, punkt 9.5 lit. (f)), 
znaczenie nadrzędne mają te drugie. Wszelkie usługi administracyjne w obszarze danych w ramach UPS My 
Choice® for Business są świadczone na podstawie warunków Umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotowych 
usług na stronie głównej UPS My Choice® for Business (UPS.com), obowiązującym w dniu świadczenia 
usługi 

(ii) Przesyłki wysyłane do pracowników i uprawnionych członków 
personelu.  Dzięki usłudze UPS My Choice® for Business mogą Państwo zyskać dostęp do informacji 
dotyczących osobistych przesyłek dostarczanych do Państwa pracowników na adres zarejestrowany przez 
Państwa w usłudze UPS My Choice® for Business oraz przesyłek wysyłanych na ten adres do innych 
członków personelu uprawnionych do przebywania pod zarejestrowanym przez Państwa adresem (np. 
wykonawców pracujących na miejscu).  Gwarantują Państwo, że uzyskają świadome i szczegółowe zgody od 
wszystkich pracowników i uprawnionych członków personelu na przekazywanie Państwu informacji na temat 
kierowanych do nich przesyłek dostarczanych na Państwa zarejestrowany adres za pośrednictwem usługi UPS 
My Choice® for Business. 

(iii) Administracja. Zostaną Państwo wyznaczeni jako użytkownik albo 
administrator konta usługi UPS® My Choice for Business.  Jako użytkownik, dowolny administrator tej samej 
usługi UPS® My Choice for Business będzie miał dostęp do informacji Państwa konta (np. Państwa danych 
logowania i informacji kontaktowych (takich jak Państwa nazwa użytkownika UPS, w tym jeśli zdecydują się 
Państwo korzystać z dotychczasowego osobistego konta UPS.com w usłudze UPS® My Choice for Business), 
statusu subskrypcji i daty odnowienia subskrypcji) oraz informacji, które powiążą Państwo ze swoim kontem 
(np. sześciocyfrowego numeru konta UPS, typu karty plus ostatnich czterech cyfr wszelkich powiązanych kart 
płatniczych oraz określenia wszystkich metod płatności elektronicznych związanych z Państwa kontem).  Jeśli 
są Państwo użytkownikiem, mogą Państwo zdecydować się utworzyć dodatkowe konto UPS.com do osobistego 
korzystania z Technologii UPS, jeśli zdecydują Państwo, że administrator nie powinien mieć dostępu do 
informacji dotyczących konta UPS.com, z którego korzystają Państwo w celach osobistych. Oświadczają 
Państwo, że jako administrator są Państwo przedstawicielami Osoby wyznaczonej dla powiązanego konta usługi 
UPS® My Choice for Business oraz osobą upoważnioną do zawarcia niniejszej Umowy w zakresie takiej 
usługi UPS® My Choice for Business w imieniu posiadacza konta. Każdy administrator będzie mieć dostęp do 
działań administracyjnych podejmowanych względem wszystkich kont użytkownika danego konta usług UPS® 
My Choice for Business oraz będzie otrzymywał o nich powiadomienia e-mail (np. zawiadomienia 
o dodanych, anulowanych, podwyższonych, obniżonych bądź wygasłych subskrypcjach, czy dowolnych 
kwestiach w zakresie opłacania subskrypcji). Jeśli są Państwo administratorem, nie będą Państwo udostępniać 
danych uwierzytelniających konta użytkownika (np. identyfikatora użytkownika UPS.com, nazwy użytkownika 
UPS.com) żadnej osobie innej niż powiązany użytkownik oraz będą Państwo na inne sposoby dbali 
o zachowanie poufności danych uwierzytelniających. 

(c) UPS My Choice®. 

(i) Usługi. UPS My Choice® to usługa, za pomocą której konsument może 
składać zamówienia na (i) Usługi logistyczne MC (np. Opcja zmiany doręczenia) realizowane przez Podmiot 
indywidualny MC oraz (ii) uzyskać dostęp do określonych usług dotyczących danych, świadczonych przez 
UPS.  Wszelkie Usługi logistyczne MC zamawiane w ramach usługi UPS My Choice® są świadczone zgodnie 
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z (y) obowiązującymi Warunkami MC4B między Państwem a stosownym Podmiotem MC4B, w tym 
obowiązującymi w danej lokalizacji lub w danym kraju Warunkami usług Przewozu/Obsługi odnoszącymi się 
do usług UPS w zakresie przewozu małych paczek, dostępnych w danej lokalizacji lub danym kraju, np. 
zapisami dotyczącymi arbitrażu, które stosuje się wobec wszelkich roszczeń wynikających ze świadczenia usług 
przez podmiot MC4B oraz (z) niniejszym punktem 9.5 Praw użytkownika końcowego.  W przypadku konfliktu 
między Umową a Warunkami indywidualnymi MC w zakresie Usług logistycznych MC zamawianych w 
ramach usługi UPS My Choice® (z wyłączeniem postanowień zawartych w Prawach użytkownika końcowego, 
punkt 9.5 lit. (f)) znaczenie nadrzędne mają te drugie Wszelkie usługi administracyjne w zakresie danych w 
ramach usługi UPS My Choice® są świadczone na podstawie warunków określonych w niniejszej Umowie, 
zgodnie z opisem na stronie głównej UPS My Choice® (UPS.com) znajdującym zastosowanie w dniu 
świadczenia usługi. 

(ii) Zachęty, punkty i nagrody.  Jeżeli korzystają Państwo z usługi UPS My 
Choice® w celu zarządzania przesyłkami, mogą Państwo uzyskać szereg zachęt do wyboru określonych usług 
logistycznych, w tym zmiany lokalizacji dostawy albo poziomu usługi („Zachęta”).  Jeżeli wybiorą Państwo 
Zachętę, mogą Państwo uzyskać punkty związane z udaną realizacją usługi logistycznej w ramach Zachęty 
(„Punkt”). Zachęty różnią się w zależności od czynników, takich jak zmiana lokalizacji i poziom usługi.  
Punktów nie można wymienić na gotówkę i można za nie uzyskać wyłącznie upominek albo kartę, na której 
przechowywane są przedpłacone środki o równej albo zbliżonej wartości („Nagroda My Choice”).  Nagrody My 
Choice można odebrać za pośrednictwem witryny internetowej obsługiwanej przez zatrudnionego przez nas 
dostawcę („Witryny internetowej Dostawcy”).  Dostęp i korzystanie z  Witryny internetowej Dostawcy do 
zarządzania Nagrodami My Choice i ich odbierania podlega postanowieniom opublikowanego regulaminu 
dostawcy, który można znaleźć w Witrynie internetowej Dostawcy.  Każda Nagroda My Choice może podlegać 
dodatkowym warunkom uczestniczącego sprzedawcy zewnętrznego dotyczących Nagrody My Choice. Aby 
przeczytać Regulamin sprzedawcy, należy kliknąć łącze „Regulamin” na stronie Nagrody My Choice. Nagrody 
My Choice mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i mogą Państwo wymienić punkty tylko na Nagrody My 
Choice, które są aktualnie dostępne.  UPS MOŻE WYMAGAĆ WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY MY 
CHOICE, GDY OSIĄGNĄ PAŃSTWO PEWNĄ LICZBĘ PUNKTÓW.  JEŻELI ZREZYGNUJĄ PAŃSTWO 
Z USŁUGI UPS MY CHOICE®, UTRACĄ PAŃSTWO PUNKTY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMIENIONE 
NA NAGRODY MY CHOICE.  UPS może zakończyć albo zawiesić Zachęty podobnie jak inne funkcje usługi 
UPS My Choice® w dowolnym momencie.  Otrzymają Państwo powiadomienie o zakończeniu albo 
zawieszeniu Zachęt oraz w przypadku zakończenia zostaną Państwo poinformowani, co należy zrobić, aby 
ostatecznie wykorzystać saldo punktowe. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy albo prawa do dostępu bądź 
korzystania z usługi UPS My Choice® uzyskają Państwo instrukcje dotyczące tego, jak ostatecznie 
wykorzystać saldo punktowe. Po upływie 6 (sześciu) miesięcy po rozwiązaniu niniejszej Umowy albo prawa do 
dostępu bądź korzystania z usługi UPS My Choice® nie będą już Państwo mogli ostatecznie wykorzystać 
ewentualnego salda punktowego. 

(d) Opłaty.   Wyrażają Państwo zgodę na uiszczanie stosownych opłat, określonych 
w odpowiednich Warunkach indywidualnych MC albo MC4B (łącznie „Warunki MC”) za korzystanie z Usług 
osobistych i komercyjnych UPS My Choice® (np. opłata za członkostwo premium w usłudze UPS My 
Choice® lub członkostwo premium w usłudze UPS My Choice® for Business) oraz Usługach logistycznych 
MC, które zostały zamówione albo do których uzyskano dostęp poprzez Usługi osobiste i komercyjne UPS My 
Choice®.  Opłaty za członkostwo premium w usłudze UPS My Choice® i UPS My Choice® for Business są 
płatne z góry i nie podlegają zwrotowi w całości ani w części z jakiegokolwiek powodu.  Dla jasności, jeśli 
opłaty za członkostwo premium w usłudze UPS My Choice® lub UPS My Choice® for Business zostaną 
obniżone, nie mają Państwo prawa do żadnego rabatu, spłaty ani innego zwrotu w całości lub w części w 
wyniku takiego obniżenia.  UPS może przekazać odpowiedzialność za pobieranie rocznych opłat za 
członkostwo premium w usłudze UPS My Choice® i UPS My Choice® for Business podmiotowi 
stowarzyszonemu. Stosowny podmiot MC może zmieniać opłaty dotyczące Usług logistycznych MC w 
dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadamiania, z zastrzeżeniem wszelkich okresów powiadamiania 
wynikających z obowiązującego prawa.  Dodatkowe opłaty nie będą naliczane w przypadku braku możliwości 
realizacji Zamawianych Usług.  W przypadku usług logistycznych MC zamówionych w ramach usług 
osobistych i komercyjnych UPS My Choice®, wiążących się z opłatami lub członkostwem premium w usłudze 
UPS My Choice lub członkostwem premium w usłudze UPS My Choice® for Business ®, istnieje możliwość 
uiszczenia opłat poprzez metodę płatności możliwą do wybrania po zalogowaniu się na posiadane konto UPS 
na stronie UPS.com (np. karta płatnicza albo konto UPS), po wejściu do ustawień profilu i wybraniu Opcji 
Płatności.  Upoważniają Państwo spółkę UPS lub wskazany przez nią podmiot do automatycznego obciążania 
karty płatniczej lub innego środka płatniczego wybranego przez Państwa w Opcjach Płatności na koncie UPS 
kwotami wynikającymi z wszelkich należnych opłat z tytułu Usług osobistych i komercyjnych UPS My 
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Choice® i Usług logistycznych MC zamówionych za pośrednictwem Usług osobistych i komercyjnych UPS 
My Choice®, jak również do dalszego obciążania tego środka płatniczego kolejnymi należnymi opłatami do 
momentu, gdy wycofają Państwo upoważnienie.  Wybierając Opcje Płatności na profilu konta UPS, można 
zmienić metodę płatności, odwołać upoważnienie i wprowadzić inne potrzebne zmiany.  Przetworzenie 
informacji o zmianie lub wycofaniu upoważnienia do pobierania płatności może zająć spółce UPS do 10 dni 
kalendarzowych. 

(e) Funkcje UPS My Choice®.  Funkcje Usług osobistych i komercyjnych UPS My 
Choice® i Usług logistycznych MC, które zostały Państwu udostępnione, mogą się różnić w zależności od 
miejsca zamieszkania, sposobu rejestracji, przekazanych informacji oraz Państwa zgody na przyjęcie warunków 
i ustaleń.  W związku z tym UPS może oferować ograniczony dostęp do niektórych funkcji Usług osobistych 
i komercyjnych UPS My Choice® i części Usług logistycznych MC (np. możliwe jest ograniczenie w postaci 
przesyłania alertów o dostawie wyłącznie w formie e-maila).  Przed uzyskaniem dostępu do konta w Usługach 
osobistych i komercyjnych UPS My Choice® lub określonych funkcji Usług osobistych i komercyjnych UPS 
My Choice® oraz Usług logistycznych MC (takich jak zmiana adresu dostawy) możemy zażądać od Państwa 
przedstawienia odpowiedniego dowodu tożsamości. Konkretne funkcje usług osobistych i komercyjnych UPS 
My Choice® oraz Usług logistycznych MC, które zostały Państwu udostępnione, to funkcje widoczne po 
zalogowaniu się na konto w Usługach osobistych i komercyjnych UPS My Choice®.  

W każdej chwili można zrezygnować z korzystania z Usług osobistych 
i komercyjnych UPS My Choice®. To samo dotyczy rezygnacji z konta członkowskiego w ramach Usług 
osobistych i komercyjnych UPS My Choice®. Wystarczy zalogować się na swoim koncie i zmienić preferencje 
UPS My Choice®, wybierając opcję „Zarządzanie moim członkostwem” i usuwając konta członkowskie.  
Zakończenie członkostwa w Usługach osobistych i komercyjnych UPS My Choice® jest również możliwe 
poprzez kontakt z lokalnym biurem obsługi klienta UPS pod numerem podanym na stronie UPS.com.  Jednakże 
w przypadku wypowiedzenia UPS nie zwróci całości ani części opłat z tytułu nabycia członkostwa premium 
w usłudze UPS My Choice® ani nabycia członkostwa premium w usłudze UPS My Choice® for Business. 

(f)  Usługi logistyczne MC. Odpowiednio Podmiot MC4B albo Podmiot MC świadczący 
usługi indywidualne (łącznie „Podmiot MC”) zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia jakichkolwiek 
Usług logistycznych MC, jeśli według własnego uznania stwierdzi, że takie działanie stanowiłoby zagrożenie 
dla UPSI, jej pracowników, działalności lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.  
 

(i) Wnioski o zmianę dostawy. UPS może zapewniać Członkom UPS My 
Choice dostęp do usług Wniosku o zmianę dostawy.  Opisy dostępnych dla Państwa usług Wniosku o zmianę 
dostawy, w tym obowiązujących opłat i (ewentualnych) zniżek znajdują się w Państwa Warunkach MC.  Opłaty 
z tytułu usług Wniosku o zmianę dostawy w ramach członkostwa w usłudze UPS My Choice będą 
obowiązywały wyłącznie w przypadku złożenia Wniosku o zmianę dostawy za pośrednictwem Państwa konta 
członkowskiego UPS My Choice w witrynie UPS.com a usługa Wniosku o zmianę dostawy jest realizowana 
w trakcie obowiązywania Państwa członkostwa UPS My Choice. Jeśli Wniosek o zmianę dostawy będzie 
wymagać przewiezienia lub dostarczenia przesyłki poza pierwotnym terenem dostawy dla pierwotnego adresu 
odbiorcy (adresu dostawy podanego pierwotnie przez nadawcę) lub wyższego poziomu usługi niż poziom 
wybrany przez firmę wysyłkową, naliczone zostaną dodatkowe opłaty przewozowe (w tym stosowne dopłaty), 
jak określono w Warunkach MC.  Wysokość ewentualnych opłat przewozowych zostanie obliczona według 
obowiązującej stawki dla różnicy pomiędzy adresem pierwotnego odbiorcy a zmienionym adresem; wyliczona 
kwota zostanie podana w związku z Państwa wnioskiem. Ze względu na charakter Wniosku o zmianę dostawy, 
pierwotne gwarancje terminu dostawy i Gwarancja usługowa UPS / Gwarancja zwrotu pieniędzy UPS 
(w zakresie udostępnionym w Państwa lokalizacji lub kraju/miejscu zamieszkania) nie dotyczą przesyłek 
objętych tym Wnioskiem o zmianę dostawy.  Opłata obowiązująca Państwa z tytułu Wniosku o zmianę dostawy 
jako członka UPS My Choice będzie zawarta na Państwa fakturze, ale przy zgłaszaniu Wniosku o zmianę 
dostawy może zostać wyświetlona inna opłata.    

A. Dostawa do Punktu UPS Access Point.  Placówka UPS Access 
Point jest niezależnym przedsiębiorstwem wyznaczonym przez spółkę UPS; w punkcie tym odbiorca lub inna 
osoba otrzymująca przesyłkę (jeśli jest to możliwe w Państwa kraju/miejscu zamieszkania) może odebrać 
dostarczoną przesyłkę. Deliver to a UPS Access Point Location (Dostawa do Punktu UPS Access Point) to 
Usługa logistyczna MC polegająca na zmianie adresu dostawy przesyłki wysłanej do Państwa na punkt UPS 
Access Point w pobliżu Państwa adresu. Przesyłki, które mogą zostać przekazane placówce UPS Access Point 
w związku z dostawą, podlegają pewnym ograniczeniom, w szczególności ograniczeniom dotyczącym wagi 
i rozmiarów oraz wartości faktycznej i deklarowanej, określonym w Przewodniku po punktach UPS Access 
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Point, dostępnym w witrynie UPS.com. Przed wydaniem Państwu lub innemu upoważnionemu odbiorcy 
jakiejkolwiek przesyłki w Punkcie UPS Access Point konieczne może być potwierdzenie w stosowny sposób 
imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy oraz zweryfikowanie tożsamości upoważnionego odbiorcy, w tym 
w szczególności poprzez okazanie dokumentu tożsamości wystawionego przez organ administracji rządowej. 
Bez względu na fakt, iż na niektórych obszarach administracyjnych taki obowiązek prawny nie istnieje, 
w przypadku gdy przesyłka wydawana jest innemu upoważnionemu odbiorcy (innemu niż Państwo), 
zobowiązują się Państwo powiadomić danego upoważnionego odbiorcę o tym, że wszelkie dane osobowe 
przekazane spółce UPS będą przez nią przetwarzane na potrzeby weryfikacji tożsamości i upoważnienia oraz że 
mogą one zostać przesłane do krajów innych niż kraj, w którym spółka UPS zgromadziła te dane; zobowiązani są 
Państwo również uzyskać zgodę upoważnionego odbiorcy na powyższe działania. 

    Bez uszczerbku dla powyższych postanowień każdą wizytę 
w Punkcie UPS Access Point odbywają Państwo na własne ryzyko.  Wszelka odpowiedzialność spółki UPS 
z tytułu zagubionych, uszkodzonych lub opóźnionych paczek w placówce UPS Access Point podlega 
ograniczeniom określonym w niniejszym dokumencie oraz w obowiązujących Warunkach MC.  W przypadku 
wniosków o przechowanie przesyłki w Punkcie UPS Access Point do odebrania, paczki będą przechowywane 
przez 10 (dziesięć) dni, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku i Portoryko, gdzie przesyłki będą 
przechowywane przez 7 (siedem) dni, zanim zostaną zwrócone nadawcy (w przypadku zwrotu przesyłki do 
nadawcy zostanie on obciążony opłatami przewozowymi). 

(ii) On-Call Pick-Ups.  UPS zapewni posiadaczom członkostwa premium 
w usłudze UPS My Choice for Business przydział usługi On-Call Pick-Ups bez dodatkowej opłaty.  
Szczegółowe informacje dotyczące usługi On-Call Pick-Ups i Państwa przydziału zawierają Warunki 
świadczenia usługi MC4B.  Aby kwalifikować się do usługi On-Call Pick-Up w ramach Państwa przydziału, 
usługa On-Call Pick-Up musi zostać zamówiona przy pomocy pulpitu UPS My Choice for Business dostępnego 
w witrynie ups.com i być zrealizowana w okresie obowiązywania Państwa członkostwa premium w usłudze 
UPS My Choice for Business.  Przy zamawianiu usługi On-Call Pick-up zostanie wyświetlona opłata.  Jeśli 
Państwa zamówienie mieści się w Państwa przydziale, po realizacji usługi zostanie ono rozliczone z Państwa 
przydziałem, a wszystkie opłaty nie zostaną uwzględnione przy fakturowaniu. 

(iii) Delivery Windows. UPS może udostępnić członkom UPS My Choice usługę 
szacowanych przedziałów doręczenia (zwykle przedział czterogodzinny) w przypadku przesyłek 
przychodzących.  Udostępniając szacowany przedział doręczenia UPS nie gwarantuje doręczenia przesyłki 
w tym przedziale.  UPS może udostępnić członkom korzystającym z usług osobistych UPS My Choice 
możliwość wyboru dwugodzinnego przedziału doręczania w przypadku przesyłek.  Jeśli UPS potwierdzi 
wybrany przez Państwa przedział, UPS gwarantuje doręczenie przesyłki w wybranym przedziale czasowym.  
Jeśli UPS nie będzie w stanie doręczyć przesyłki przed końcem potwierdzonego przedziału, jedynym 
i wyłącznym przysługującym Państwu środkiem prawnym będzie to, że UPS nie naliczy opłat za doręczenie 
w potwierdzonym przedziale.  UPS nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody w oparciu 
o niedoręczenie przez UPS przesyłki przed końcem potwierdzonego przedziału. 

(iv) Upoważnienie członka gospodarstwa domowego.  Usługa logistyczna 
UPS My Choice® Upoważnienie członka gospodarstwa domowego daje Państwu możliwość umożliwienia 
innym członkom Państwa gospodarstwa domowego czerpania korzyści z usługi UPS My Choice®.  Członek 
gospodarstwa domowego to osoba, która mieszka pod tym samym adresem, co Państwo, ma takie samo 
nazwisko i jest z Państwem spokrewniona.  W zakresie dozwolonym przez UPS w Państwa lokalizacji, 
kraju/miejscu zamieszkanie może istnieć możliwość dodania członka gospodarstwa domowego.  Korzystając 
z Usług logistycznych MC w zakresie paczek adresowanych do członka gospodarstwa domowego powiązanego 
z Państwa kontem członkowskim w UPS My Choice®, oświadczają Państwo i gwarantują, że zostali Państwo 
upoważnieni przez członków gospodarstwa domowego powiązanych z Państwa kontem członkowskim do 
wykonywania czynności dotyczących zaadresowanych do nich przesyłek, wliczając w to sprawdzanie stanu 
doręczenia przesyłki, ustawianie powiadomień o doręczeniu oraz podawanie instrukcji dotyczących dostawy.  
Zobowiązują się Państwo do uzyskania zgody od każdego członka gospodarstwa domowego przed dodaniem go 
do konta członkowskiego UPS My Choice® oraz do podania UPS imienia nazwiska i adresu takiego członka. 

(v) Zgoda na pozostawienie przesyłki w lokalizacji.  Usługa logistyczna UPS My 
Choice® Zgoda na pozostawienie przesyłki w lokalizacji umożliwia wskazanie określonych lokalizacji, w 
których kierowca UPS może zostawić przesyłkę  W zakresie udostępnionym przez odpowiedni podmiot MC w 
Państwa kraju, terytorium lub miejscu zamieszkania oraz w przypadku korzystania z usługi Zostaw w lokalizacji 
oraz wskazania, że przesyłka ma zostać przekazana konkretnej osobie, ewentualnie w przypadku korzystania z 
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usług Zostaw u Sąsiada, Zostaw w sąsiedniej firmie lub Wydanie przesyłki na podstawie podpisu upoważnionej 
osoby, oświadczają Państwo, że pozostawienie przesyłki zgodnie z Państwa poleceniem stanowi dostawę.  Po 
przekazaniu przesyłki zgodnie z Państwa poleceniem lub − w przypadku usługi Wydanie przesyłki na podstawie 
podpisu upoważnionej osoby − wedle uznania odbiorcy, ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie 
uszkodzenia i straty z nią związane, a także za uszkodzenia i straty spowodowane przez przesyłkę (również w 
odniesieniu do stron trzecich).  Usługa Zostaw w lokalizacji może być niedostępna, jeśli nadawca wymaga 
podpisu osoby dorosłej na przesyłce lub nadawca usunął tę usługę z opcji dostawy. 

(A). Upoważnienie Zostaw u Sąsiada and Zostaw w sąsiedniej 
firmie.  Usługi logistyczne UPS My Choice® Zostaw u Sąsiada i UPS My Choice® for Business Zostaw w 
sąsiedniej firmie umożliwiają pozostawienie nadawanych do Państwa przesyłek u sąsiada albo w firmie, która 
znajduje się niedaleko od pierwotnego adresu dostawy.  Stosowny podmiot MC Entity traktuje wnioski o 
stosowanie usług logistycznych UPS My Choice® Zostaw u Sąsiada lub UPS My Choice® for Business 
Zostaw w sąsiedniej firmie wyłącznie wedle własnego uznania.  Wybranie usługi logistycznej UPS My 
Choice® Zostaw u Sąsiada lub UPS My Choice® Zostaw w sąsiedniej firmie odnośnie do przesyłki (w 
zakresie udostępnionym przez odpowiedni podmiot w Państwa lokalizacji/terytorium lub w miejscu 
zamieszkania wiąże się ze stosowaniem następujących zasad: (i) UPS poprosi o podanie przynajmniej 
następujących informacji na temat sąsiada / sąsiadującej firmy: nazwa firmy lub imię i nazwisko do kontaktu, 
adres; (ii) zobowiązują się Państwo do poinformowania wskazanego sąsiada / sąsiadującej firmy o tym, iż 
jego/jej dane będą przetwarzane w związku z dostawą przesyłki do Państwa, jak również do uzyskania jego/jej 
zgody przed przekazaniem informacji identyfikacyjnych UPS oraz do umożliwienia UPS i podmiotowi MC 
nawiązania kontaktu z danym sąsiadem / daną firmą sąsiadującą; (iii) zaświadczają Państwo, że zostali Państwo 
stosownie upoważnieni przez sąsiada / firmę sąsiadującą do przekazania takich danych.  Pozostają Państwo 
odpowiedzialni za przekazywane przez Państwa Informacje, w tym wszelkie informacje dotyczące Państwa 
sąsiada / sąsiadującej firmy.  Ponadto mają Państwo obowiązek powiadomić każdą wyznaczoną przez Państwa 
sąsiadującą firmę lub wskazanego sąsiada, że (i) podmiot MC jest administratorem danych osobowych 
sąsiadującej firmy / sąsiada, które będą przetwarzane przez podmiot MC do powyższych celów oraz (ii) taka 
sąsiadująca firma / sąsiad będzie miał/a prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.  
Jeżeli firma UPS zostanie powiadomiona przez Państwa lub wskazanego sąsiada / sąsiadującą firmę, że firma ta 
nie życzy sobie otrzymywać przesyłek dla Państwa, firma UPS podejmie zasadne kroki, jakie będą w tym czasie 
dostępne, by zagwarantować przestrzeganie tego żądania przez dany podmiot MC.   

(B). Upoważnienie Wydanie przesyłki bez podpisu upoważnionej 
osoby. Usługa logistyczna UPS My Choice® Wydanie przesyłki bez podpisu upoważnionej osoby daje 
możliwość upoważnienia podmiotu MC do pozostawiania przesyłek bez podpisu w przypadku, gdy uprawniona 
osoba nie może samodzielnie złożyć podpisu.  Wybierając usługę Wydanie przesyłki bez podpisu upoważnionej 
osoby, wyraźnie upoważniają Państwo podmiot MC do pozostawiania przesyłek adresowanych do Państwa pod 
Państwa adresem, gdy nie ma nikogo, kto mógłby odebrać dostawę. Tym samym oświadczają Państwo, że 
posiadają stosowne upoważnienie do zapewnienia, aby przesyłka mogła zostać pozostawiona we wskazanej 
przez Państwa lokalizacji.  Podmiot MC podejmie tylko jedną próbę dostawy i w chwili dostawy nie uzyska 
podpisu.  Ostateczny dowód dostawy stanowi ewidencja dostawy podmiotu MC.  Wybierając usługę Wydanie 
przesyłki bez podpisu upoważnionej osoby, przyjmują Państwo do wiadomości, że przesyłka zostanie 
pozostawiona we wskazanej przez Państwa lokalizacji.  Po pozostawieniu przez podmiot MC przesyłki pod 
wskazanym adresem przyjmują Państwo na siebie całą odpowiedzialność za uszkodzenia przesyłki i straty z nią 
związane, jak również za uszkodzenia i straty spowodowane przez przesyłkę, nawet w odniesieniu do stron 
trzecich.  Podmiot MC zachowuje wyłączną i nieograniczoną swobodę decyzji o przyjęciu Państwa wniosku o 
Wydanie przesyłki bez podpisu upoważnionej osoby (i może go odrzucić, na przykład ze względu na warunki 
dostawy, takie jak niekorzystne warunki pogodowe lub bezpieczeństwo).  Usługa Wydanie przesyłki bez 
podpisu upoważnionej osoby może być niedostępna, jeśli nadawca wymaga podpisu osoby dorosłej na przesyłce 
lub nadawca usunął tę usługę z opcji dostawy. 

(vi) Konsolidacja paczek.  Mogą Państwo zlecić firmie UPS konsolidację 
jednej lub więcej przesyłek w celu doręczenia ich tego samego dnia na adres doręczenia zarejestrowany w 
ramach członkostwa w programie UPS My Choice®. 

(vii)        Delivery Intercept. UPS może zapewniać Członkom UPS My Choice for 
Business dostęp do usług Delivery Intercept.  Opisy dostępnych dla Państwa usług logistycznych Delivery 
Intercept, w tym obowiązujących opłat i (ewentualnych) zniżek znajdują się w Państwa Warunkach MC.  Opłaty 
z tytułu usług logistycznych Delivery Intercept w ramach członkostwa w usłudze UPS My Choice for Business 
obowiązują wyłącznie w przypadku złożenia przez Państwa wniosku o usługę Delivery Intercept za 
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pośrednictwem Państwa konta członkowskiego UPS My Choice w witrynie ups.com, a usługa logistyczna 
Delivery Intercept jest realizowana w trakcie obowiązywania Państwa członkostwa UPS My Choice.  Opłata 
obowiązująca Państwa z tytułu usług logistycznych Delivery Intercept jako członka UPS My Choice będzie 
zawarta na Państwa fakturze, ale przy zgłaszaniu Wniosku o zmianę dostawy może zostać wyświetlona inna 
opłata. 

(viii) Pre-Arrival Notifications.  UPS może zapewniać Członkom UPS My 
Choice for Business dostęp do usług Pre-Arrival Notifications. Pre-Arrival Notifications to powiadomienia 
poprzez SMS bądź wiadomość e-mail o nadchodzącym doręczeniu przesyłki, wysyłane w oznaczonym czasie 
przed przewidywanym doręczeniem przesyłki (np. 15, 30, 45 i 60 minut przed przewidywanym doręczeniem).  
UPS nie gwarantuje doręczenia przesyłki przed czy o porze doręczenia przewidywanej w powiadomieniu Pre-
Arrival Notification  Usługa Pre-Arrival Notifications nie będzie dostępna dla wszystkich przesyłek.  
Przykładowo, powiadomienia Pre-Arrival Notifications nie są dostępne w przypadku przesyłek UPS SurePost, 
w przypadku których UPS nie jest w stanie określić czasu doręczenia.  Powiadomienia Pre-Arrival Notifications 
nie będą dostępne w razie braku widoczności przesyłki przychodzącej. 

(ix) Estimated Delivery Windows.  UPS może zapewniać Członkom UPS My 
Choice for Business dostęp do usług Estimated Delivery Windows.  Estimated Delivery Window to szacowany 
przedział doręczenia przesyłek, z wyłączeniem przesyłek w przypadku których adresatem jest członek UPS My 
Choice for Business, które nie są wysyłane w ramach poziomu usługi obejmującego zobowiązanie dotyczące 
czasu doręczenia, jednakże z wyłączeniem przesyłek UPS SurePost.  UPS nie gwarantuje doręczenia przesyłki 
przed czy o porze doręczenia przewidywanej w Estimated Delivery Window.  Usługa Pre-Arrival Notifications 
nie będzie dostępna dla wszystkich przesyłek.  Funkcja Estimated Delivery Window nie będzie dostępna w razie 
braku widoczności przesyłki wychodzącej. 

(x) Zaawansowane Wsparcie Klienta UPS zapewni posiadaczom członkostwa 
w usłudze UPS My Choice for Business Zaawansowane Wsparcie Klienta pod bezpłatnym numerem telefonu, 
dostępne po podaniu kodu PIN przekazanego przez UPS. 

(g) Preferencje dotyczące korespondencji.  Można poinformować UPS o swych 
preferencjach w zakresie komunikatów generowanych przez usługi UPS My Choice® Usługi osobiste 
i komercyjne („Preferencje dotyczące korespondencji”) aktualizując swój profil konta UPS tak, aby 
odzwierciedlał Państwa preferencje dotyczące korespondencji.  Konsumentom korzystającym z usługi UPS My 
Choice® mogą przysługiwać również inne prawa, w zależności od obszaru administracyjnego.   

(h) Upoważnienie i zgoda.  Korzystając z Usług osobistych i komercyjnych UPS My 
Choice® do zamawiania Usług logistycznych MC, oświadczają Państwo i gwarantują, że (i) są Państwo (A) 
nadawcą albo (B) upoważnieni przez nadawcę danej przesyłki do (I) zmiany instrukcji nadawcy dotyczących 
dostawy, w tym do zmiany adresu odbiorcy, upoważnienia do wydania przesyłki, opóźnienia dostawy, zmiany 
usługi bądź poziomu usługi wybranego przez nadawcę, a także do przełożenia dostawy; oraz (II) do 
otrzymywania powiadomień przesyłanych z wyprzedzeniem oraz informacji o doręczeniu przesyłki oraz (ii) 
uzyskali Państwo wszystkie inne upoważnienia, pozwolenia i zgody niezbędne do składania zamówień, 
wykorzystania lub czerpania korzyści z Usług logistycznych MC. 

(i) Rezygnacja z ochrony wynikającej z przepisów o tajemnicy pocztowej.  Niniejszym 
przyjmują Państwo do wiadomości, że realizacja niektórych opcji dostaw w ramach Usług logistycznych MC 
wiąże się z tym, że informacje chronione na mocy przepisów o tajemnicy pocztowej, obowiązujących w 
zamieszkiwanym przez Państwa obszarze administracyjnym, zostaną ujawnione stronom trzecim (np. sąsiad, 
który odebrał adresowaną do Państwa przesyłkę, może zwrócić uwagę na to, że otrzymali Państwo przesyłkę od 
określonego nadawcy).  Z racji tego, że korzystanie przez Państwa z usług UPS My Choice® 
z pewnością wiąże się z tym, że informacje chronione na mocy przepisów o tajemnicy pocztowej, dotyczące 
adresowanych do Państwa przesyłek, są znane lub mogą stać się znane stronom trzecim w związku z Państwa 
poleceniami dot. dostaw, niniejszym rezygnują Państwo z przedmiotowej ochrony wynikającej z przepisów 
o tajemnicy pocztowej, odnośnie do zamawianych przez Państwa dostaw. O rezygnacji z omawianej ochrony 
świadczy wybór odpowiedniej funkcji usług UPS My Choice® lub Usług logistycznych MC.  

(j) Ograniczenie odpowiedzialności.  STRONY UPS ZARÓWNO W ZWIĄZKU 
Z USŁUGAMI OSOBISTYMI I KOMERCYJNYMI UPS MY CHOICE®, JAK I USŁUGAMI 
LOGISTYCZNYMI MC NIE PONOSZĄ WOBEC PAŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE 
STRATY, ROSZCZENIA, ZOBOWIĄZANIA ANI USZKODZENIA, W TYM ZA ODSZKODOWANIA 
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BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, SPECJALNE ANI RETORSYJNE, NIEZALEŻNIE OD 
TEGO CZY WYNIKAJĄ ONE Z ZAPISÓW KONTRAKTOWYCH CZY Z INNYCH OKOLICZNOŚCI, 
W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZGUBIENIA LUB USZKODZENIA PRZESYŁKI, 
NIEPRAWIDŁOWEJ DOSTAWY BĄDŹ OPÓŹNIENIA W DOSTARCZENIU, DOSTAWY ZGODNEJ 
Z PAŃSTWA INSTRUKCJAMI LUB NIEZGODNEJ Z NIMI, USŁUG ŚWIADCZONYCH ZGODNIE 
Z PAŃSTWA INSTRUKCJAMI LUB W PRZYPADKU NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO PAŃSTWA 
INSTRUKCJI.  NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW MC PODMIOT MC NIE PRZYJMUJE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU STRAT O CHARAKTERZE WYŁĄCZNIE GOSPODARCZYM, 
TAKICH JAK KOSZTY ALTERNATYWNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU, UTRATA ZYSKU, UTRATA 
MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH CZY TEŻ UTRATA PRZYCHODU.  GWARANCJA USŁUGOWA UPS / 
GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY (W ZAKRESIE UMOŻLIWIONYM PRZEZ STOSOWNY 
PODMIOT MC W PAŃSTWA LOKALIZACJI LUB KRAJU/MIEJSCU ZAMIESZKANIA) NIE MAJĄ 
ZASTOSOWANIA DO PACZEK WYSYŁANYCH W RAMACH USŁUG LOGISTYCZNYCH MC, 
W SZCZEGÓLNOŚCI DO ZMIANY POZIOMU USŁUGI.  WSZELKIE ROSZCZENIA DOT. UTRATY 
LUB USZKODZENIA TOWARU ZGŁASZA PODMIOTOWI MC − ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
WARUNKAMI MC − PIERWOTNY NADAWCA LUB, TAM, GDZIE JEST TO WYMAGANE NA MOCY 
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, ODBIORCA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI 
OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA STRONY UPS NIE ODPOWIADAJĄ ZA STRATY, KTÓRE (I) NIE 
WYNIKAJĄ Z ICH ZANIEDBANIA LUB (II) WYNIKAJĄ ZE ZDARZENIA SIŁY WYŻSZEJ 
(ZDEFINIOWANEJ W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PRAWA) W ODNIESIENIU DO USŁUG 
OSOBISTYCH I KOMERCYJNYCH UPS MY CHOICE® I USŁUG LOGISTYCZNYCH MC.  
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA 
W ŻADNYM PRZYPADKU STRONY UPS NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY, 
W TYM ZA UTRATĘ, KRADZIEŻ, ZMIANĘ, NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP LUB UZYSKANIE 
PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ANI TEŻ ZA INNE NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA, 
POWAŻNE NARUSZENIE LUB ZDARZENIE OBEJMUJĄCE PAŃSTWA DANE OSOBOWE – 
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEGO SPRAWCĄ SĄ OSOBY TRZECIE LUB TEŻ CZY WYNIKA ONO 
Z INNYCH OKOLICZNOŚCI – WYNIKAJĄCE Z NADUŻYCIA LUB NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
DANYCH OSOBOWYCH (W TYM W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM KODÓW DOSTĘPU LUB 
INFORMACJI O URLOPACH), KTÓRE PODALI PAŃSTWO SPÓŁCE UPS I PODMIOTOWI, BY 
UMOŻLIWIĆ IM ŚWIADCZENIE USŁUG OSOBISTYCH I KOMERCYJNYCH UPS MY CHOICE® 
ORAZ USŁUG LOGISTYCZNYCH MC NA PAŃSTWA RZECZ. 

(k) Zwolnienie z odpowiedzialności Zobowiązują się Państwo zwolnić nadawcę oraz 
spółkę UPS, jej członków organów oraz członków zarządu, pracowników, pełnomocników oraz następców 
prawnych i cesjonariuszy z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu wszystkich roszczeń, żądań, wydatków, 
podstaw roszczeń, działań egzekucyjnych oraz wszelkiego rodzaju pozwów wniesionych przeciwko nim na 
podstawie lub w związku z (i) korzystaniem przez Państwa w sposób nieodpowiedni lub niedbały z Usług 
osobistych i komercyjnych UPS My Choice® lub Usług logistycznych MC, (ii) nieprzestrzeganiem przez 
Państwa przepisów prawa lub regulacji bądź wymagań UPS albo podmiotu MC mających zastosowanie do 
Usług osobistych i komercyjnych UPS My Choice® lub Usług logistycznych MC bądź (iii) niezastosowaniem 
się przez Państwa do postanowień Umowy regulujących Usługi osobiste i komercyjne UPS My Choice® albo 
do obowiązujących Warunków MC. 

(l) Dodatkowe wymogi dotyczące poszczególnych państw.  

(i) Francja.  Jeżeli korzystają Państwo z usługi UPS My Choice® we Francji: 

Prawo do wycofania się z umowy.  W myśl art. L. 121-21-8, 12 francuskiego kodeksu 
konsumentów nie przysługuje Państwu prawo do wycofania się z umowy. 

Jurysdykcja.  Wszelkie spory i roszczenia między stronami, odnoszące się do usługi UPS 
My Choice® składane są w sądach wskazywanych na podstawie okoliczności wynikających z obowiązującego 
prawa.  W pozostałych przypadkach wyrażają Państwo zgodę, że wszelkie spory i roszczenia między stronami 
będą regulowane przez sądy paryskie.  Informujemy, że może również przysługiwać Państwu prawo ubiegania 
się o tradycyjną mediację lub inny sposób rozwiązania sporu. 

(ii) Niemcy. Jeśli korzystają Państwo z Usług osobistych i komercyjnych UPS 
My Choice® w Niemczech: 
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Kwestie ogólne.  Z wyjątkiem przekierowania dostawy przesyłki na inny adres lub zmiany 
usługi bądź jej poziomu wskazanego przez nadawcę postanowienia pkt. 9.5(h) nie znajdują zastosowania wobec 
konsumentów korzystających z Usług osobistych i komercyjnych UPS My Choice® w celach innych niż biznes, 
handel lub działalność specjalistyczna. 

Zgoda na pozostawienie przesyłki w lokalizacji. (Zgoda na pozostawienie przesyłki w 
lokalizacji) Ustęp pierwszy pkt. 9.5(f)(v) zastąpiono zapisem: 

(ii) Zgoda na pozostawienie przesyłki w lokalizacji. Usługa logistyczna UPS 
My Choice® Zgoda na pozostawienie przesyłki w lokalizacji umożliwia wskazanie określonych lokalizacji, w 
których kierowca UPS może zostawić przesyłkę.  W zakresie udostępnionym przez podmiot MC w Państwa 
lokalizacji, kraju lub miejscu zamieszkania, jeśli wybrali Państwo usługę Zostaw w lokalizacji, wskazując, iż 
przesyłka ma zostać zostawiona określonej osobie, tudzież wybrali Państwo usługi Zostaw u Sąsiada, Zostaw w 
sąsiedniej firmie albo Wydanie przesyłki na podstawie podpisu upoważnionej osoby, to tym samym 
przyjmują Państwo na siebie odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przesyłki i straty z nią związane, a 
także za wszelkie uszkodzenia i straty spowodowane przez przesyłkę, w tym odnośnie do stron trzecich, po 
wydaniu przesyłki zgodnie z Państwa poleceniem lub − w przypadku usługi Wydanie przesyłki na podstawie 
podpisu upoważnionej osoby − wg uznania odbiorcy.  Usługa Zostaw w lokalizacji może być niedostępna, jeśli 
nadawca wymaga podpisu osoby dorosłej na przesyłce lub nadawca usunął tę usługę z opcji dostawy. 

Upoważnienie Wydanie przesyłki bez podpisu upoważnionej osoby. Par. 9.5(f)(v)(B) 
zastąpiono zapisem: 

B. Upoważnienie Wydanie przesyłki bez podpisu upoważnionej 
osoby. Usługa logistyczna UPS My Choice® Wydanie przesyłki bez podpisu upoważnionej osoby daje 
możliwość upoważnienia podmiotu MC do dostarczania przesyłek bez podpisu i pozostawiania ich w 
wyznaczonym miejscu.  Wybierając usługę Wydanie przesyłki bez podpisu upoważnionej osoby, upoważniają 
Państwo podmiot MC do pozostawiania przesyłek adresowanych do Państwa pod Państwa adresem, gdy nie ma 
nikogo, kto mógłby odebrać dostawę. Tym samym oświadczają Państwo, że posiadają stosowne upoważnienie 
do zapewnienia, aby przesyłka mogła zostać pozostawiona we wskazanej przez Państwa lokalizacji.  Podmiot 
MC podejmie tylko jedną próbę dostawy i w chwili dostawy nie uzyska podpisu.  Wybierając usługę Wydanie 
przesyłki bez podpisu upoważnionej osoby, przyjmują Państwo do wiadomości, że przesyłka zostanie 
pozostawiona we wskazanej przez Państwa lokalizacji.  Po pozostawieniu przez podmiot MC przesyłki pod 
wskazanym adresem przyjmują Państwo na siebie całą odpowiedzialność za uszkodzenia przesyłki i straty z nią 
związane, jak również za uszkodzenia i straty spowodowane przez przesyłkę, nawet w odniesieniu do stron 
trzecich.  Podmiot MC zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich starań na rzecz przyjęcia złożonego przez 
Państwa wniosku Wydanie przesyłki bez podpisu upoważnionej osoby, jednak może nie wywiązać się z jego 
realizacji z powodu, np. złych warunków dostawy (zła pogoda, zagrożenie bezpieczeństwa, itp.)  Usługa 
Wydanie przesyłki bez podpisu upoważnionej osoby może być niedostępna, jeśli nadawca wymaga podpisu 
osoby dorosłej na przesyłce lub nadawca usunął tę usługę z opcji dostawy. 

Wykorzystanie danych w związku z dostawami do placówek UPS Access Point.  Wszelkie 
informacje podawane UPS w związku z pkt. 9.5(f)(i)(A) wykorzystuje się zgodnie z niemieckimi regulacjami 
w sprawie ochrony danych pocztowych (Postdienste Datenschutzverordnung). 

Ograniczenia odpowiedzialności.  Pkt. 9.5(j) (Ograniczenia odpowiedzialności) nie dotyczy 
klientów w Niemczech. Zastąpiono go zapisem: 

(j) Żaden podmiot MC nie odpowiadają za żadne straty, roszczenia, zobowiązania ani 
uszkodzenia, w tym za odszkodowania bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, specjalne ani retorsyjne, niezależnie 
od tego czy wynikają one z zapisów kontraktowych czy z innych okoliczności („strata”), które wiążą się z 
odpowiedzialnością podmiotu MC odnośnie do Usług logistycznych MC, w tym w związku z postępowaniem 
wg poleceń odbiorcy, nieprzestrzeganiem poleceń odbiorcy, realizacją dostawy zgodnie lub niezgodnie z 
poleceniami odbiorcy, nieprawidłową bądź opóźnioną dostawą.  Podmioty MC nie ponoszą odpowiedzialności 
z tytułu strat o charakterze wyłącznie gospodarczym, takich jak koszty alternatywnych środków transportu, 
utrata zysku, utrata możliwości biznesowych czy też utrata przychodu.  Gwarancja usługowa UPS / Gwarancja 
zwrotu pieniędzy (w zakresie umożliwionym przez stosowny podmiot MC w państwa lokalizacji lub 
kraju/miejscu zamieszkania) nie mają zastosowania do przesyłek wysyłanych w ramach Usług logistycznych 
MC, w szczególności do zmiany poziomu usługi.  Wszelkie roszczenia dot. utraty lub uszkodzenia towaru 
zgłasza podmiotowi MC − zgodnie z obowiązującymi warunkami MC − pierwotny nadawca. 
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(iii) Włochy.  Jeśli korzystają Państwo z Usług osobistych i komercyjnych UPS 
My Choice® we Włoszech: 

Jurysdykcja.  Wszelkie spory powstające w związku z Usługami osobistymi i komercyjnymi 
UPS My Choice® reguluje prawo włoskie.  Wszelkie spory związane z korzystaniem przez Państwa z Usług 
osobistych i komercyjnych UPS My Choice® w tym pytania dot. istnienia, zasadności, struktury, znaczenia 
lub wygaśnięcia warunków niniejszej umowy w odniesieniu do Usług osobistych i komercyjnych UPS My 
Choice® bądź stosownych Warunków MC rozpatruje sąd w Mediolanie.  

Umowa.  W myśl art. 1341 i 1342 włoskiego kodeksu postępowania cywilnego oświadczają 
Państwo, że zapoznali się z treścią następujących postanowień i wyrażają Państwo zgodę na ich przestrzeganie: 
Prawa użytkownika końcowego, par. 9.5(h) (Upoważnienie i zgoda); Prawa użytkownika końcowego, par. 
9.5(f) (Zamawiane Usługi); Prawa użytkownika końcowego, par. 9.5(j) (Ograniczenie odpowiedzialności); 
Prawa użytkownika końcowego, par. 9.5(k) (Zwolnienie z odpowiedzialności), Prawa użytkownika końcowego 
9.5(l)(iii) (Jurysdykcja), Ogólne warunki i ustalenia, par. 6 (Zawieszenie, okres obowiązywania i rozwiązanie), 
Ogólne warunki i ustalenia, par. 9 (Ograniczenie odpowiedzialności) oraz Ogólne warunki i ustalenia, par. 12.9 
(Zgodność z przepisami prawa).  

(iv) Turcja. Jeśli korzystają Państwo z Usług osobistych i komercyjnych UPS 
My Choice® wTurcji: 

Spory.  W przypadku osób mieszkających w Turcji wszelkie spory, roszczenia i postępowania 
związane z niniejszą Umową odnośnie do korzystania z Usług osobistych i komercyjnych UPS My Choice® w 
Turcji rozpatruje odpowiednio umocowany turecki komitet ds. arbitrażu konsumenckiego lub polubowny sąd 
konsumencki. 

(v) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Jeżeli korzystają Państwo 
z Usług osobistych i komercyjnych UPS My Choice® w Stanach Zjednoczonych: 

Punkty UPS My Choice®.  Pkt 9.5(c)(ii) Praw użytkownika końcowego zastąpiono 
nowym pkt 9.5(c)(iii) Praw użytkownika końcowego oraz dodano podpunkt (iv) o następującym brzmieniu: 

(ii) Punkty UPS My Choice®.  Gdy korzystają Państwo z usługi UPS My 
Choice® w celu zarządzania przesyłkami wysyłanymi do Państwa, mogą Państwo mieć możliwość wzięcia 
udziału w programie Punkty UPS My Choice®. Program Punkty UPS My Choice® jest przeznaczony do użytku 
osobistego.  Wykorzystanie do celów handlowych jest zabronione.  Program Punkty UPS My Choice® 
obejmuje jedną lub więcej zachęt do wyboru określonych usług logistycznych w przypadku przesyłek 
spełniających kryteria kwalifikacyjne, w tym zachęt do zmiany miejsca dostawy albo poziomu usługi 
(„Zachęta”).  UPS ustali w przypadku każdej przesyłki, czy spełnia ona kryteria kwalifikacyjne do zaoferowania 
Zachęty. UPS nie ma obowiązku zapewniania Zachęty w przypadku jakiejkolwiek przesyłki oraz może 
okresowo zawieszać oferowanie Zachęt wedle uznania UPS.  Jeżeli wybiorą Państwo Zachętę, mogą Państwo 
zyskać korzyści związane z udaną realizacją usługi logistycznej w ramach Zachęty („Punkt”).  Zachęty różnią 
się w zależności od takich czynników jak zmiana lokalizacji albo poziomu usługi oraz osiągnięty przez Państwa 
poziom w ramach programu Punkty UPS My Choice®.   Uzyskiwane Punkty są zazwyczaj przyznawane na 
Państwa koncie w programie Punkty UPS My Choice® w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin po udanej 
realizacji usługi logistycznej związanej z daną Zachętą.   

Punkty nie podlegają zamianie na środki pieniężne, nie posiadają wartości pieniężnej, mają wyłącznie charakter 
promocyjny oraz mogą być wymieniane wyłącznie na karty podarunkowe wydawane przez podmioty 
zewnętrzne za pośrednictwem witryny internetowej obsługiwanej przez dostawcę zaangażowanego przez UPS 
(„Witryna internetowa Dostawcy”) po zgromadzeniu przez Państwa wymaganej liczby Punktów („Nagroda My 
Choice”).  Punkty nie ulegają przedawnieniu, jednakże mogą Państwo utracić możliwość wymiany punktów w 
przypadku zrezygnowania z usługi UPS My Choice®, zakończenia programu Punkty UPS My Choice® albo 
usunięcia Państwa konta w ramach tego programu zgodnie z poniższym opisem albo w przypadku zmiany 
Państwa adresu zarejestrowanego w UPS My Choice® na adres znajdujący się poza Stanami Zjednoczonymi.  
Nagrody My Choice mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i mogą Państwo wymienić punkty wyłącznie 
na Nagrody My Choice, które są aktualnie dostępne. Aby wymienić punkty należy również zgromadzić 
minimalną liczbę punktów wymaganą do otrzymania Nagrody My Choice.   
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UPS MOŻE USTANOWIĆ LIMIT DOTYCZĄCY LICZBY PUNKTÓW, KTÓRE MOŻNA ZGROMADZIĆ 
W RAMACH PROGRAMU PUNKTY UPS MY CHOICE®; PO OSIĄGNIĘCIU TEGO LIMITU BĘDĄ 
PAŃSTWO MOGLI ZDOBYWAĆ KOLEJNE PUNKTY WYŁĄCZNIE PO WYMIANIE POSIADANYCH 
PUNKTÓW NA NAGRODĘ MY CHOICE.  UPS POINFORMUJE PAŃSTWA O OSIĄGNIĘCIU TEGO 
LIMITU. UPS MOŻE WYMAGAĆ DOKONANIA PRZEZ PAŃSTWA WYMIANY PUNKTÓW NA 
NAGRODĘ MY CHOICE (1) PO ZGROMADZENIU OKREŚLONEJ LICZBY PUNKTÓW ALBO (2) W 
PRZYPADKU BRAKU AKTYWNOŚCI NA KONCIE W RAMACH PROGRAMU PUNKTY UPS MY 
CHOICE® PRZEZ 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY, O ILE ZGROMADZILI PAŃSTWO MINIMALNĄ 
LICZBĘ PUNKTÓW WYMAGANYCH DO OTRZYMANIA NAGRODY MY CHOICE.  W PRZYPADKU 
ZREZYGNOWANIA Z USŁUGI UPS MY CHOICE® NIE BĘDĄ PAŃSTWO MIEĆ MOŻLIWOŚCI 
WYMIANY JAKICHKOLWIEK PUNKTÓW, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMIENIONE NA NAGRODY MY 
CHOICE.  

(iii) Witryna internetowa do wymiany punktów.  Dostęp i korzystanie z Witryny 
internetowej Dostawcy do zarządzania punktami i wymiany ich na Nagrody My Choice podlega 
postanowieniom opublikowanego regulaminu dostawcy, który znajduje się w Witrynie internetowej 
Dostawcy.  Każda Nagroda My Choice może podlegać dodatkowym warunkom uczestniczącego w programie 
sprzedawcy zewnętrznego, który przyznaje takie Nagrody My Choice. Aby przeczytać Regulamin sprzedawcy, 
należy kliknąć łącze „Regulamin” na stronie Nagrody My Choice w witrynie internetowej. 

(iv) Punkty UPS My Choice® – zmiany i zakończenie programu.  UPS zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny zmian albo modyfikacji do 
programu Punkty UPS My Choice®, wszelkich Zachęt w ramach programu albo wszelkich polityk dotyczących 
programu, w tym prawo do zmiany wartości wymienianych punktów, połączenia punktów UPS My Choice® 
z punktami w ramach innego programu albo zmiany sposobu otrzymywania, obliczania albo wymiany punktów.  
UPS może w dowolnym momencie oraz z dowolnej przyczyny zakończyć albo zawiesić program Punkty UPS 
My Choice® funkcjonujący w ramach usługi UPS My Choice®.  UPS może według własnego uznania zawiesić 
albo wypowiedzieć Państwa prawo do udziału w programie Punkty UPS My Choice® z dowolnej przyczyny, 
w tym w przypadku, gdy UPS uzna, że naruszyli Państwo postanowienia niniejszego pkt 9.5 Praw użytkownika 
końcowego albo obowiązujących przepisów prawa albo Państwa postępowanie szkodzi interesom UPS, albo bez 
przyczyny. Po upływie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu programu Punkty UPS My Choice®, rozwiązaniu 
niniejszej Umowy, wypowiedzeniu Państwa prawa do dostępu do usługi UPS My Choice® i korzystania z niej 
albo wypowiedzeniu Państwa prawa do uczestnictwa w programie Punkty UPS My Choice® nie będą mogli 
Państwo już wymieniać punktów.  Potwierdzają Państwo, że po zakończeniu tego okresu 6 (sześciu) miesięcy 
UPS nie będzie miał żadnych dalszych obowiązków wobec Państwa w odniesieniu do wszelkich 
niewymienionych punktów.   

UPS zastrzega sobie prawo do usunięcia Państwa konta w programie Punkty UPS My Choice® w przypadku 
niekorzystania przez Państwa z konta przez co najmniej 2 (dwa) lata. W związku z tym, UPS zastrzega sobie 
prawo do usunięcia Państwa konta w programie Punkty UPS My Choice®, jeżeli po rozpoczęciu udziału w nim 
nie uzyskają Państwo punktów za pomyślną realizację usługi logistycznej związanej z wybraną Zachętą w ciągu 
2 (dwóch) lat po rozpoczęciu udziału w programie Punkty UPS My Choice® albo po skorzystaniu z ostatniej 
zarejestrowanej Zachęty, za którą uzyskali Państwo punkty. Rozumieją Państwo i przyjmują do wiadomości, że 
po usunięciu przez UPS Państwa konta w programie Punkty UPS My Choice® nie będą mieć Państwo 
możliwości wymiany jakichkolwiek punktów związanych z tym kontem oraz nie będą się Państwo 
kwalifikować do uzyskiwania lub wymiany kolejnych punktów.  Jeżeli Państwa usunięte konto w programie 
Punkty UPS My Choice® zostanie przywrócone, UPS może wedle własnego uznania umożliwić wymianę 
dowolnych uzyskanych wcześniej punktów.  Po usunięciu konta UPS może wedle własnego uznania 
zdecydować o przywróceniu Państwa konta lub jakichkolwiek punktów. 

Wspomniany w pkt 9.5(iv) okres 6 (sześciu) miesięcy, podczas którego można wymieniać punkty, nie ma 
zastosowania (A) jeżeli UPS usunie konto w programie Punkty UPS My Choice® zgodnie z postanowieniami 
drugiego ustępu niniejszego pkt 9.5(iv) albo (B) jeżeli zrezygnują Państwo z usługi UPS My Choice®. 

Na końcu pkt 9.5(d) Praw użytkownika końcowego dodaje się nowe zdanie w następującym 
brzmieniu: 

Rozumieją Państwo, że mają Państwo prawo do otrzymania pisemnego powiadomienia w ciągu 10 dni 
kalendarzowych, jeśli kwota opłat i należności, którymi ma być obciążona metoda płatności, różni się od 
bezpośrednio poprzedzającej ją kwoty płatności, ale zgadzają się Państwo zrezygnować z takiego 
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powiadomienia, jeśli nowa kwota płatności nie przekracza wcześniejszej kwoty płatności o więcej niż różnica w 
kosztach usług, o które Państwo prosili od czasu obciążenia ostatnią opłatą Państwa metody płatności. 

Do nowego akapitu na końcu pkt 9.5(d) Praw użytkownika końcowego dodano następujący 
fragment: 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W TYM W ODNIESIENIU DO 
ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU USZCZERBKU NA ZDROWIU ALBO NIEZBYWALNYCH 
USTAWOWYCH PRAW NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA STANU NOWY JORK, STRONY UPS 
W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA 
W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI UPS MY CHOICE®, W TYM PROGRAMEM PUNKTY UPS MY CHOICE®, 
KORZYSTANIEM Z ZACHĘT I WYMIANĄ PUNKTÓW ANI INNYMI SZKODAMI WYNIKŁYMI 
Z POMYŁEK, ZANIECHAŃ, ZAKŁÓCEŃ, USUNIĘCIA PLIKÓW, BŁĘDÓW, USTEREK, WIRUSÓW, 
OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU ALBO PRZESYLE ALBO JAKIEJKOLWIEK AWARII, NIEZALEŻNIE OD 
TEGO, CZY WYNIKA ONA Z KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, AWARII ŁĄCZNOŚCI, KRADZIEŻY, 
ZNISZCZENIA ALBO NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI, PROGRAMÓW ALBO 
USŁUG UPS. JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM PAŃSTWU ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST 
ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUG UPS MY CHOICE®, W TYM PROGRAMU PUNKTY UPS 
MY CHOICE®, ORAZ WYMIANA WSZYSTKICH ZGROMADZONYCH PUNKTÓW.   

Dodaje się nowy punkt 9.5(d)(i) Praw użytkownika końcowego, w następującym brzmieniu: 

(i) Warunki MC obejmują, w porządku rosnącym pierwszeństwa, Taryfy/Warunki i Ustalenia UPS 
Dotyczące Usług w Zakresie Przesyłek Paczek w Stanach Zjednoczonych znajdujące się  pod adresem 
<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page>; Przewodnik po usługach i 
stawkach UPS znajdujący się pod adresem 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf>, opis Usług indywidualnych i 
komercyjnych UPS My Choice® dostępny odpowiednio pod adresem 
<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page> i 
<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-business.page>, punkt 9.5 Praw użytkownika 
końcowego oraz Zgodę na arbitraż roszczeń, przewidująca wiążące rozstrzyganie roszczeń na zasadach 
indywidualnych (z wyjątkiem przypadków, gdy postanowiono inaczej), dostępną pod adresem 
<http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/claims-legal-action.html>, obowiązujące w czasie 
świadczenia Usług logistycznych MC, a każdy z tych dokumentów jest wyraźnie włączono przez odniesienie do 
warunków mających zastosowanie do Usług indywidualnych i komercyjnych UPS My Choice®. Wyraźnie 
potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo, zrozumieli i zaakceptowali Taryfy/Warunki i Ustalenia UPS 
Dotyczące Usług w Zakresie Przesyłek Paczek w Stanach Zjednoczonych, Przewodnik po usługach i stawkach 
UPS oraz Zgodę na arbitraż roszczeń i akceptują Państwo ich zastosowanie. 

W punkcie 9.5(i) Praw użytkownika końcowego dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu: 

Podmiot MC może w dowolnym czasie, według własnego, nieograniczonego uznania i bez 
wcześniejszego powiadomienia, zmodyfikować, zawiesić lub zaprzestać świadczenia całości lub części Usług 
logistycznych MC bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Państwa lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.   

Zmieniono pkt 10.3 w celu uwzględnienia pkt 9.5(b)(ii), (iii) i (iv) Praw użytkownika 
końcowego. 

9.6 UPS®  Branded Tracking Services. Jeżeli w momencie zawarcia niniejszej Umowy są 
Państwo mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przestrzeganie 
warunków kontraktu UPS® Branded Tracking Agreement, który jest dostępny na stronie 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf> i reguluje korzystanie przez 
Państwa (za odrębną zgodą UPS) ze świadczonej przez UPS usługi UPS® Branded Tracking. 

10 Postanowienia ogólne i różne  

10.1 Funkcja UPS Hazardous Materials. 

(a) Ograniczenia.  Zgadzają się Państwo posługiwać się Funkcją UPS Hazardous 
Materials (i) dla ułatwienia wysyłki tych towarów i materiałów niebezpiecznych, które określone są w Państwa 

https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf)
https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page
https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-business.page
http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/claims-legal-action.html
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf
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Umowie o Przewozie Towarów Niebezpiecznych w czasie obowiązywania takiej Umowy o Przewozie 
Materiałów Niebezpiecznych i wówczas (ii) jedynie w krajach i terytoriach wymienionych w Umowie o 
Przewozie Materiałów Niebezpiecznych, w których usługa przewozu materiałów niebezpiecznych jest 
oferowana. 

(b) Zastrzeżenie. UPS NIE DAJE ŻADNEJ RĘKOJMI ANI JAKIEJKOLWIEK 
GWARANCJI, ŻE: (i) FUNKCJA UPS HAZARDOUS MATERIALS BĘDZIE PRZEKAZYWAĆ DO UPS 
NIEZBĘDNE INFORMACJE LUB TWORZYĆ NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĘ W SPOSÓB BEZBŁĘDNY 
I NIEPRZERWANY ORAZ (ii) FUNKCJA UPS HAZARDOUS MATERIALS JEST ZGODNA Z 
WSZELKIMI WŁAŚCIWYMI KONWENCJAMI, UMOWAMI WIELOSTRONNYMI, UMOWAMI 
DWUSTRONNYMI, DYREKTYWAMI, PRZEPISAMI BĄDŹ USTAWAMI DOTYCZĄCYMI PRZEWOZU 
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH DROGĄ POWIETRZNĄ I LĄDOWĄ. 

(c) Zwolnienie z odpowiedzialności.  ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, NA SWÓJ 
WYŁĄCZNY KOSZT, ZWOLNIĆ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZYĆ STRONY 
ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W UPS Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD PONIESIONYCH 
PRZEZ STRONY ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W UPS, WYNIKAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO 
LUB POŚREDNIO Z POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEZ PAŃSTWA LUB PAŃSTWA PRACOWNIKÓW, 
PRZEDSTAWICIELI LUB WYKONAWCÓW FUNKCJĄ UPS HAZARDOUS MATERIALS. 

10.2 Zmiany Praw użytkownika końcowego.UPS zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian 
Praw użytkownika końcowego, wedle swojego wyłącznego uznania, w dowolnej chwili, poprzez umieszczenie 
zmienionej wersji na stronie internetowej <https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/EUR.pdf> lub 
poprzez udostępnianie jej Państwu w inny sposób. Wszelkie zmiany niniejszych Praw użytkownika końcowego, 
w tym między innymi zmiany zrzeczenia się rękojmi lub ograniczeń odpowiedzialności cywilnej, będą miały 
znaczenie rozstrzygające i zastąpią poprzednie Prawa użytkownika końcowego, we wszystkich zastosowaniach 
Technologii UPS mających miejsce po umieszczeniu lub udostępnieniu zmienionych Praw użytkownika 
końcowego i dalsze posługiwanie się Technologią UPS po umieszczeniu bądź udostępnieniu zmienionych Praw 
użytkownika końcowego oznacza Państwa zgodę na te zmiany. Takie zmiany nie będą skuteczne wobec 
Oprogramowania. Obowiązująca w chwili otrzymania przez Państwa konkretnej wersji Oprogramowania będą 
skuteczne przez cały okres posługiwania się przez Państwo taką wersją Oprogramowania. 

10.3 Warunki Umowy, które pozostaną w mocy po jej wygaśnięciu.  Niezależnie od rozwiązania 
niniejszej Umowy z dowolnego powodu poniższe punkty niniejszych Praw użytkownika końcowego pozostaną 
w mocy po rozwiązaniu Umowy: Punkty 1.1(b), 1.1(c), 1.1(d), 3.3(d), 3.3(e), 3.3(f), 3.7(d), 3.7(e), 5.5(b), 
5.5(c), 5.6(b), 5.6(c) 5.7(d), 5.8(b) (ostatnie zdanie), 5.11 (ostanie zdanie), 6.2, 9.1(b), 9.4(c), 9.4(d), 9.5(j), 
9.5(k), 10.1(b) oraz 10.1(c) Praw użytkownika końcowego.  

https://www.ups.com/assets/resources/media/pl_PL/EUR.pdf
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ZAŁĄCZNIK A DO PRAW UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO 

DEFINICJE 

W niniejszych Prawach użytkownika końcowego zastosowano następujące zdefiniowane pojęcia.   

 

Administrator oznacza użytkownika upoważnionego przez Klienta z prawem do zarządzania Państwa 
korzystaniem z Technologii UPS. 

API oznacza interfejs programowania aplikacji (Application Programming Interface). 

Dokumentacja Techniczna API oznaczać będzie Dokumentację Techniczną w postaci instrukcji, w tym 
wszelkich kodów do próbnego oprogramowania, w celu tworzenia Interfejsów do narzędzi API Zestawu 
programisty UPS udostępnianych przez UPS oraz wszystkich Uaktualnień do nich, takich jak na przykład 
Przewodnik TradeAbility API. Wszystkie te elementy objęte są tajemnicą handlową Stron UPS. 

APList termin ten został zdefiniowany w punkcie 8.2(a) Praw użytkownika końcowego. 

Aplikacja/Aplikacje oznacza Państwa produkty oprogramowania lub witryny internetowe, które uzyskują 
dostęp do narzędzi API Zestawu programisty UPS. 

Dane rozliczeniowe oznaczają Informacje, które stanowią elektroniczne informacje rozliczeniowe ujawnione 
przez UPS Państwu (lub, w odpowiednich przypadkach, zatwierdzonemu Usługodawcy).  

Format pliku oznacza jeden lub więcej formatów plików dostępnych z UPS, które zostały uzgodnione i 
zaakceptowane wspólnie przez Państwa i UPC.  Każdy z tych formatów plików może być okresowo 
modyfikowany przez UPS zgodnie z niniejszą Umową. 

Ogólne warunki i ustalenia oznaczają część niniejszej Umowy, którą Państwo podpisali lub kliknęli na ekranie. 
Wersja Ogólnych warunków i ustaleń, którą można zaakceptować kliknięciem, została włączona do niniejszego 
dokumentu. 

Umowa o Przewozie Towarów Niebezpiecznych oznacza umowę zawartą między Państwem a UPSI w 
zakresie transportu towarów niebezpiecznych lub innych materiałów niebezpiecznych, w tym między innymi 
Umowę o transporcie materiałów niebezpiecznych, Umowę o transporcie międzynarodowym małych przesyłek 
towarów niebezpiecznych, Umowę o transporcie międzynarodowym towarów niebezpiecznych, Umowę o 
transporcie międzynarodowym towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych lub Umowę o transporcie 
towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych. 

Interfejsy oznaczają interfejsy dla Zestawu programisty UPS hostowane w systemie UPS opracowane przez 
Państwa zgodnie z Dokumentacją Techniczną API i niniejszą Umową. 

Użytek Wewnętrzny oznacza wykorzystywanie przez Klienta w ramach prowadzonej przez niego działalności 
(a w przypadku osoby prywatnej – wykorzystywanie w charakterze konsumenta) w związku z postępowaniem z 
przesyłkami zleconymi UPSI i zarządzaniem nimi na własną korzyść, nie na korzyść innych osób.  Podkreśla 
się, że Użytek Wewnętrzny nie obejmuje odsprzedaży, dystrybucji, redystrybucji ani udzielania stronom trzecim 
dostępu do Technologii i informacji UPS, ani wykorzystywania Technologii UPS i informacji podczas 
świadczenia usług jako Usługodawca, chyba że UPS zezwoli na takie wykorzystanie w odrębnym piśmie (np. 
Formularzu Zamówienia Wymiany Danych), bądź też wykorzystywania Technologii UPS i informacji w celu 
zapewnienia usług transportowych lub logistycznych stronom trzecim.   

LID oznacza symbol przydzielony fizycznej lokalizacji. 

Konto lokalne systemu oznacza Konto Systemu UPS CampusShip związane z Siedzibą Klienta. 

Osoba rejestrowana w My Choice termin ten ma znaczenie nadane mu w punkcie 3.7(a) Praw użytkownika 
końcowego. 

Zapis zgody na potrzeby rejestracji w My Choice termin ten ma znaczenie nadane mu w punkcie 3.7(c)(iii) 
Praw użytkownika końcowego. 

Powiadomienie o zgodzie na rejestrację w My Choice termin ten ma znaczenie nadane mu w punkcie 
3.7(c)(i) Praw użytkownika końcowego. 

Informacje rejestrowane w My Choice termin ten ma znaczenie nadane mu w punkcie 3.7(a) Praw 
użytkownika końcowego. 
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Materiały marketingowe na potrzeby rejestracji w My Choice:  

 

 

PLD oznacza zestaw informacji identyfikujących przesyłkę, znanych również jako szczegóły poziomu 
przesyłki, definiowany i stosowany przez Strony UPS w pewnych Technologiach UPS. 

Elementy zabezpieczeń – termin ten oznacza dane dostępowe wydane Państwu indywidualnie przez UPS, które 
umożliwiają ograniczony dostęp do technologii UPS wedle wyłącznego uznania spółki UPS. Przykłady 
Elementów zabezpieczeń to między innymi identyfikator i hasło do profilu UPS na ups.com (zwane wcześniej 
hasłem i identyfikatorem do narzędzia Mój UPS) oraz Państwa klucz programowy do narzędzia API Zestawu 
programisty UPS, klucz dostępu do narzędzi API Zestawu programisty UPS oraz identyfikator klienta 
wygenerowany w standardzie OAuth, token tajnego dostępu klienta i token odświeżania, które umożliwiają 
ograniczony dostęp do narzędzi API Zestawu programisty UPS hostowanych na systemach UPS.  Dla jasności, 
Państwa dane uwierzytelniające powiązane z zewnętrznym dostawcą danych uwierzytelniających (np. portalem 
Facebook) wykorzystywane do celów pojedynczego logowania w profilu UPS na ups.com nie stanowią 
Elementów zabezpieczających.  

Dostawca usług zdefiniowany jest w punkcie 3. Ogólnych warunków i ustaleń. 

Konto systemu oznacza konto dostępu dla Technologii UPS przydzielony użytkownikowi Technologii UPS. 

Rozwiązanie udostępniane przez stronę trzecią oznacza technologię opracowaną przez osobę niebędącą 
stroną niniejszej Umowy, na którą otrzymali Państwo licencję i która została zatwierdzona do dystrybucji przez 
UPS i zapewnia dostęp do Systemów UPS.  Rozwiązania UPS Ready Solution, które uzyskują dostęp do 
narzędzi API Zestawy programisty UPS, stanowią rodzaj Rozwiązania udostępnianego przez stronę trzecią. 

Punkt UPS Access Point oznacza jakikolwiek punkt świadczący usługi UPS Access Point®, w którym 
przyjmowane i magazynowane są przesyłki wysyłane przez UPS; z punktów tych przesyłki odbiera odbiorca 
końcowy.  

Aplikacja UPS Access Point oznacza aplikację zawierającą Interfejs do opcji UPS Access Point narzędzia UPS 
Locator API lub zawierającą narzędzie UPS Locator Plug-in bądź element APList File. 

Konkurent UPS oznacza (a) każdą firmę przewozową lub logistyczną, (b) Federal Express, United States 
Postal Service i DHL; i (c) wszelkie podmioty kontrolowane przez podmioty wymienione w punktach (a) i (b) 
niniejszej definicji, kontrolujące je lub pozostające pod wspólną z nimi kontrolą. 

Narzędzia API Zestawu programisty UPS oznaczają API do systemów UPSI określone przez UPS jako 
Narzędzia API Zestawu programisty UPS.  Narzędzia API Zestawu programisty UPS obejmują narzędzia 
wymienione w załączniku dotyczącym praw użytkownika końcowego w punkcie „Narzędzia API Zestawu 
programisty” w Załączniku B Prawa użytkownika końcowego. 

UPSI oznacza wszelkie podmioty zależne lub oddziały spółki United Parcel Service, Inc. 
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Usługi UPS Bulk Data odnoszą się do usług dotyczących danych określanych jako „Usługi UPS Bulk Data” w 
Załączniku B do Praw użytkownika końcowego. 

Strony zwolnione z odpowiedzialności w UPS oznaczają obecne Strony UPS, jak również ich spadkobierców i 
cesjonariuszy. 

Aplikacja mobilna UPS oznacza wszelkie aplikacje zapewnione przez UPS, stworzone w celu pobierania i 
wykorzystywania w przenośnym bezprzewodowym systemie operacyjnym (np. Apple iOS lub Google Android) 
oraz uzyskiwania dostępu do określonej Technologii UPS. 

UPS Ready Solution oznacza produkty oprogramowania lub usługi hostowane, które firma UPS zatwierdziła do 
dystrybucji i wyznaczyła jako „UPS Ready Solution”, w skład których wchodzą Interfejsy do Systemów UPS i które 
są licencjonowane lub udostępniane przez osobę spoza UPSI. 

Ogólne warunki świadczenia usług UPS oznacza dokument(y) w danym kraju lub terytorium opisujące usługi 
UPS w zakresie przesyłek drobnych paczek i frachtów, dostępne z tego kraju lub terytorium, warunki i ustalenia 
w sprawie takich usług oraz opłaty za takie usługi.  Warunki usług Przewozu/Obsługi UPS w wielu krajach i 
terytoriach można znaleźć na stronie danego kraju lub terytorium w witrynie UPS.com.  Na przykład w Stanach 
Zjednoczonych Warunki usług Przewozu/Obsługi UPS składają się z dokumentów: (a) Taryfy/Warunki 
i Ustalenia UPS Dotyczące Usług w Zakresie Przesyłek Paczek w Stanach Zjednoczonych znajdujące się na 
stronie <https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page>; (b) Przewodnik po 
usługach i stawkach UPS znajdujący się na stronie 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf>; (c) Warunki transportu lotniczego UPS 
zgodnie z Umową o świadczenie usług transportu lotniczego UPS w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w 
transporcie międzynarodowym znajdujące się na stronie <https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-
conditions/air-freight.page>; oraz (d) Przepisy i Opłaty Dotyczące Frachtu UPS znajdujące się na stronie 
<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/freight-rules.page>. 

Witryny internetowe UPS oznaczają https://www.ups.com („UPS.com”) i inne witryny internetowe 
kontrolowane lub obsługiwane przez Strony UPS lub do których dostęp uzyskuje się poprzez Technologię UPS. 

Użytkownik kontrahent oznacza pracownika dostawy lub usługodawcy zewnętrznego Klienta, upoważnionego 
przez Klienta do dostępu i korzystania z technologii UPS CampusShip na rzecz Klienta poprzez Konto Systemu, 
założone przez Klienta dla takiego Kontrahenta Użytkownika, kiedy takie Konto Systemu jest powiązane z 
lokalizacją Kontrahenta i ograniczone do wysyłki do ograniczonej z góry listy Siedzib Klienta. 

https://www.ups.com/
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/freight-rules.page
https://www.ups.com/
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ZAŁĄCZNIK B 

Technologia UPS 

Poniżej znajduje się lista Technologii UPS wg stanu na dzień wejścia w życie niniejszych Praw użytkownika 
końcowego.  UPS może usuwać lub dodawać Technologie UPS.  Korzystanie z dodatkowych Technologii UPS 
podlega obowiązującym punktom niniejszej Umowy.

Narzędzia API Zestawu programisty UPS 

UPS® Tracking API  

UPS® Rating API  

UPS® Landed Cost Quoting and Parts API 

UPS® Address Validation API i UPS Street Level 
Address Validation API  

UPS® Time in Transit API  

UPS® Shipping API  

UPS Signature Tracking™ API  

UPS Freight™ Shipping API  

UPS Freight™ Rating API  

UPS Freight™ Pickup API  

UPS® Locator API 

UPS® File Download for Quantum View™ software  

UPS® Pickup (Collection) API  

UPS Delivery Intercept™ API  

UPS Freight™ Pickup Ground Freight API 

UPS TradeAbility™ API 

UPS® Electronic Manifest Service 

UPS® Promo Discount API 

UPS® Account Validation API 

UPS Smart Pickup™ API 

UPS® Open Account API 

UPS Paperless™ Document API 

UPS® Customer Visibility Interface Solution API  

UPS® Customized Alert Retail API 

UPS® Retail Application API 

UPS® Returns Manager API 

UPS My Choice® Eligibility API i UPS My Choice® 
Enrollment API 

UPS® Locator API dla lokalizacji punktów UPS 
Access Point  

UPS® Incremental PLD API 

UPS® Pre-Notification API 

UPS® Dangerous Goods API 

UPS® Pub Sub Tracking API 

UPS® RFID Encoder API 

Technologie UPS udostępniane przez Internet. 

Technologia UPS CampusShip™ 

UPS® PLD Certification Tool 

Quantum View™ Data Service 

Usługa Quantum View Manage™ 

Quantum View Manage™ for Importers Service 

Usługa UPS® Claims on the Web 

UPS® Returns Manager 

Technologia rozliczeniowa UPS® 

UPS® Billing Center 

UPS.com™ Shipping (przesyłki UPS przez Internet) 

UPS.com™ Internet Freight Shipping 

UPS.com™ Tracking (łącznie z Monitorowaniem 
Podpisu) (małe przesyłki/fracht lotniczy) 

UPS.com™ Calculate Time and Cost (małe 
przesyłki/fracht lotniczy) 

UPS.com™ Void a Shipment 

UPS.com™ Order Supplies 

UPS.com™ Forms for Export 

UPS.com™ Find Locations 

Usługa UPS® Service Center Locator Maintenance 

Usługi UPS TradeAbility™ 

UPS® Retail Package Drop Off 

 

Proces wystawiania faktur/dokumentów 
elektronicznych UPS Paperless™ 
UPS® Schedule a Pickup (małe przesyłki/fracht 
lotniczy) 

UPS Hundredweight Service™ (CWT) Rating 

Narzędzie UPS.com™ Alert Customization 

UPS.com™ Manage Inbound Charges 

UPS Freight™ Bill of Lading 

UPS Freight™ Tracking 

UPS Freight™ Rating 

UPS Freight™ Notify 

UPS Freight™ Pickup 

UPS Freight™ Images 

UPS Freight™ Reporting 

UPS Freight™ Customize 
UPS Supply Chain Solutions Symphony® 
UPS® Trailer Reservation System 
UPS® Virtual Assistant 
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Oprogramowanie UPS 

Oprogramowanie UPS WorldShip® 

UPS WorldShip Migration Assistant Tool 

Oprogramowanie UPS® CrossWare 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

Oprogramowanie UPS® UPSlink 

Oprogramowanie UPS® File Download for 
Quantum View™(XML). 

UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point™ 
Locations 

UPS: International Shipping Plug-in 

UPS® External Address Book Plug-In 

UPS® Thermal Printer Plug-In 

 
Usługi UPS Bulk Data 

Usługi Wymiany Danych UPS: 

     Dostawa za pomocą EDI 

     Dostawa a pomocą FTP 

     Dostawa za pomocą nośnkiów fizycznych 

UPS® Locator APList File for UPS Access Point 
Locations 

UPS® Host Manifest Upload Service 

UPS® Email Invoice 
 
Usługi UPS stanowiące wartość dodaną 

Funkcja UPS® Customized Alerts 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

Usługa Quantum View Notify™ 

UPS My Choice® for Business 
Usługa UPS My Choice® 
UPS® Branded Tracking 
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ZAŁĄCZNIK C 

Dozwolone Terytorium 

 

Technologia UPS Dozwolone Terytorium 

UPS Developer Kit APIs 
Wszystkie kraje i terytoria z wyjątkiem Terytorium 
Zastrzeżonego 

Web Accessed UPS Technologies 
Wszystkie kraje i terytoria z wyjątkiem Terytorium 
Zastrzeżonego 

UPS WorldShip® software  
Wszystkie kraje i terytoria z wyjątkiem Terytorium 
Zastrzeżonego 

UPS® CrossWare software 
Wszystkie kraje i terytoria z wyjątkiem Terytorium 
Zastrzeżonego 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

Wszystkie kraje; wyjątki stanowią: Angola, Anguilla, 
Antigua i Barbuda, Aruba, Barbados, Białoruś, Brytyjskie 
Wyspy Dziewicze, Brunei, Kambodża, Curacao, 
Dominikana, Wyspy Fidżi, Gruzja, Grenada, Gwadelupa, 
Guam, Guernsey, Gwinea, Gujana, Haiti, Islandia, Irak, 
Jamajka, Wyspa Jersey, Laos, Liban, 
Libia, Lichtenstein, Macedonia, Madagaskar, Malawi, Mali, 
Mauretania, Monako, Montserrat, Nepal, Reunion, Senegal, 
Sint Maarten, St. Kitts i Nevis, Saint Lucia, St. Vincent i 
Grenadyny, Surinam, Tanzania, Trynidad i Tobago, 
Ukraina, Uzbekistan i Terytorium zastrzeżone. 

UPS® UPSlink software 
Wszystkie kraje i terytoria z wyjątkiem Terytorium 
Zastrzeżonego 

UPS® File Download for Quantum View™ 
software 

Stany Zjednoczone 

UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point 
Locations 

Kanada, Włochy, Meksyk, Polska, Portoryko, Wielka 
Brytania i Stany Zjednoczone. 

UPS: International Shipping Plug-in Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone 

UPS® External Address Book Plug-In 
Wszystkie kraje i terytoria z wyjątkiem Terytorium 
Zastrzeżonego 

UPS® Thermal Printer Plug-In 
Wszystkie kraje i terytoria z wyjątkiem Terytorium 
Zastrzeżonego 

UPS WorldShip Migration Assistant Tool 
Kanada, Chiny, Niemcy, Meksyk, Niemcy, Wielka 
Brytania i Stany Zjednoczone 

UPS Data Exchange Services 
Zgodnie ze wskazaniem w obowiązującym formularzu 
zamówienia wymiany danych 

UPS® Locator APList File for UPS Access Point 
Locations 

Wszystkie kraje i terytoria z wyjątkiem Terytorium 
Zastrzeżonego 

UPS® Host Manifest Upload Service Stany Zjednoczone 

UPS® Email Invoice 

Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Republika 
Czeska, Dania, Finlandia, Francja (w tym terytoria 
zamorskie Francji łącznie), Niemcy, Hongkong, Węgry, 
Irlandia, Włochy, Japonia, Meksyk, Holandia (w tym 
Bonaire, Saba i Sint Eustatius), Norwegia, Polska, 
Portugalia, Singapur, Korea Południowa, Hiszpania, 
Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Wielka Brytania i Stany 
Zjednoczone 

UPS® Customized Alerts Functionality 

Austria, Belgia, Kanada, Dania, Francja (w tym terytoria 
zamorskie Francji), Niemcy, Włochy, Meksyk, Holandia (w 
tym Bonaire, Saba i Sint Eustatius), Polska, Portoryko, 
Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone 

UPS.com™ Marketplace Shipping 
Kanada, Chiny, Francja (w tym terytoria zamorskie 
Francji), Niemcy, Indie, Włochy, Japonia, Hiszpania, 
Wielka Brytania i Stany Zjednoczone 
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Technologia UPS Dozwolone Terytorium 

Quantum View Notify™ Service 
Wszystkie kraje i terytoria z wyjątkiem Terytorium 
Zastrzeżonego 

UPS My Choice® for Business 

Albania, Algieria, Angola, Argentyna, Australia, Austria, 
Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Belgia, 
Bermudy, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, 
Bułgaria, Burundi, Kamerun, Kanada, Kajmany, Chile, 
Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Chorwacja, Cypr, Republika 
Czeska, Demokratyczna Republika Kongo, Dania, Dżibuti, 
Republika Dominikańska, Ekwador, Egipt, Salwador, 
Estonia, Etiopia, Finlandia, Francja, Niemcy, Ghana, 
Gibraltar, Grecja, Gwatemala, Honduras, Hongkong, 
Węgry, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Włochy, 
Wybrzeże Kości Słoniowej, Jamajka, Japonia, Jordania, 
Kazachstan, Kenia, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Luksemburg, 
Makau, Malawi, Malezja, Malta, Mauritius, Meksyk, 
Mołdawia, Maroko, Mozambik, Holandia, Nowa Zelandia, 
Nikaragua, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Panama, 
Paragwaj, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Portoryko, 
Katar, Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Serbia, 
Singapur, Słowacja, Słowenia, Republika Południowej 
Afryki, Korea Południowa, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, 
Szwajcaria, Tajwan, Tanzania, Tajlandia, Trynidad 
i Tobago, Tunezja, Turcja, Uganda, Ukraina, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, 
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Urugwaj, 
Wenezuela, Wietnam, Zambia i Zimbabwe. 

Usługa UPS My Choice® 

Albania, Algieria, Angola, Argentyna, Australia, Austria, 
Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Belgia, 
Bermudy, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, 
Bułgaria, Burundi, Kamerun, Kanada, Kajmany, Chile, 
Chiny, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, 
Kostaryka, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Dżibuti, 
Dominikana, Ekwador, Egipt, Salwador, Estonia, Etiopia, 
Finlandia, Francja, Niemcy, Ghana, Gibraltar, Grecja, 
Gwatemala, Honduras, Hongkong, Węgry, Indie, 
Indonezja, Irlandia, Izrael, Włochy, Wybrzeże Kości 
Słoniowej, Japonia, Jordan, Kazachstan, Kenia, Korea 
Południowa, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Makau, 
Malawi, Malezja, Malta, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, 
Maroko, Mozambik, Holandia, Nowa Zelandia, Nikaragua, 
Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Panama, Paragwaj, 
Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Portoryko, Katar, 
Rumunia, Rosja, Rwanda, Arabia Saudyjska, Serbia, 
Singapur, Słowenia, RPA, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, 
Szwajcaria, Tajwan, Tanzania, Tajlandia, Tunezja, Turcja, 
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Uganda, 
Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, 
USA, Urugwaj, Wenezuela, Wietnam, Zambia i Zimbabwe. 
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